Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. május 28-án
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat száma
Tárgy
62/2009.(V.28.) Home Full befektetői ajánlatának megtárgyalása
63/2009.(V.28.) Beszámoló a Horti Önálló Napközi Otthonos Óvodának a 2008/2009-as
tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról
64/2009.(V.28.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában a 2008/2009-as
tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról
65/2009.(V.28.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Szolgálat valamint
a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló
2008. évi munkáról.
66/2009.(V.28.) Pályázat benyújtása az Alfa út megépítésére
67/2009.(V.28.) Kiss Edit HECS vezetői megbízása
68/2009.(V.28.) Közbeszerzési szabályzat módosítása
69/2009.(V.28.) A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának
módosítása
Rendeletek
Tárgy
11/ 2009. (V.28.) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
12/ 2009. (V.28.) Környezetvédelmi Alap módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. május 28-án megtartott Képviselő-testületi
ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Bódi Jánosné
4. Csontos András
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak: HomeFull Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság képviselői, Birnbaum
Gyuláné óvodavezető, Füredi István iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde, Piroska Sára
(Érdekképviselet), Rendik Anita gyámügyi előadó
Távolmaradását bejelentette: Balázs Ferenc képviselő
Javasolt napirend: 1./Beszámoló az Önálló Napköziotthonos Óvodában folyó nevelői
tevékenységről
Előadó: Birnbaum Gyuláné óvodavezető
2./Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó
munkáról
Előadó: Füredi István igazgató
3./Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Előadó: Rendik Anita gyámügyi előadó
Rendikné Erdős Andrea családsegítő
Berta Imréné Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
4./Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a jelenlevőket, külön köszönti Fraknói Andrást és
kollégáit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom
Erdélyi László és Csontos András képviselőket. Javaslatot tesz arra, hogy napirend előtt a
meghívott Homefull képviselőivel tárgyalják meg az ingatlan megvásárlással kapcsolatos
teendőket. A Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén is részt vettek a befektető cég
képviselői. Kéri a bizottság elnökét, mondja el a bizottság állásfoglalását.
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Molnár Istvánné képviselő: A bizottság foglalkozott a szerződés tervezetekkel. Dr. Veres
Andrástól kért polgármester úr javaslatot. A bizottság a helyreigazításokkal javasolja
elfogadásra a testületnek. Mind a három szerződés elfogadását támogatja a bizottság.
Kerek Oszkár polgármester: Kinek van véleménye? Amennyiben nincs, átadja a szót a
befektetőknek.
Fraknói András (HomeFull): Tegnap este átdolgozták a szerződést. Van a Jekkel András
tiszta területe (nincs terhelve), a másik 3 tulajdonosé haszonélvezeti joggal terhelt, de felveszi
jogi képviselőjük Dr. Veres Andrással a kapcsolatot, és elindítják a folyamatot. E kérdés
tisztázásáig a jelzálogos szerződés talonban marad.
Kerek Oszkár polgármester: A képviselők véleményét kéri.
Csontos András képviselő: Minden egyes tulajdonossal vegyék fel a kapcsolatot, ill. az
önkormányzatnak kell ezt megtennie, mint elsődleges vevőnek. Az összes többi tulajdonosnak
a hozzájárulása is szükséges a vásárlásnál. Korábban is ezt javasoltam. A május 29-i határidő
betartását ígérték a befektetők.
Fraknói András (HomeFull): Többen azt nyilatkozták, nem járulnak hozzá az eladáshoz,
ezért az előbbi verzió lépett elő. Másik kérés volt a Tsz-tanya kijáratával kapcsolatos. A
szerződés akkor lesz hatályos, amikor a többi tulajdonos lemond elővásárlási jogáról, a
hirdetmény kifüggesztésének határideje letelik, mindenképpen a törvényes úton kívánnak
intézni mindent.
Csontos András képviselő: 5-15-évig szóló haszonbérleti szerződés van a tulajdonosoknak a
Mezőgazdasági Szövetkezettel. Ennek felbontásához a két fél beleegyezése szükséges. A
Szövetkezet nem szeretné elbukni a többi tulajdonossal kötött haszonbérleti szerződéseket a
befektető miatt, csak abban az esetben, ha a cég kártalanítást fizet.
Miért kell két helyrajzi szám a területhez?
Fraknói András (HomeFull): Ez természetes. Felvettük a kapcsolatot a tulajdonosokkal.
Nem egyszerre szeretnénk kivonatni a termelésből, először a kisebb területet, mert az induló
beruházáshoz elég lesz a kisebb terület. Később 3-5 éven belül nagyobb beruházást tervezünk.
Kerek Oszkár polgármester: Mi van akkor, ha nem sikerül megépíteni a beruházást, mégis
azt szeretnénk, hogy ott iparterület legyen? Ipari parknak van kijelölve a terület,
semmiképpen ne legyen művelt terület. Az önkormányzat is részesül a földterületből, ahová
más beruházót engedhet, ha úgy alakul.
Fraknói András (HomeFull): Vállaljuk azt, hogy az önkormányzat ezen a területen
elővásárlási jogot szerezhet (0,94ha)
Csontos András képviselő: Ha valaki nagyobb beruházást tervez a most nem használandó
területen, mi lesz a területtel?
Kerek Oszkár polgármester: Korábban is tettünk beépítési kötelezettséget, most is tehetünk.
Nem zárja ki, hogy ha ez a cég nem épít tovább, más juthat a területhez. Ezért jó, hogy ott az
önkormányzatnak is lesz területe. Biztosítékot szeretnénk a beruházásra, ne legyen
kihasználatlanul a terület. Ha ők nem építik be, visszavásárolná az önkormányzat.
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Fraknói András (HomeFull): Ennek a területnek ez az ára, de közművesítés után már nem
ez lesz. Egyébként is fedezetnek szánjuk azt a területet az első beruházáshoz, így nem
kívánjuk ezt aláírni. Kompromisszumra készek vagyunk. Bizonytalan jövő lenne ez a
lehetőség. Körbeadom a módosított szerződés tervezetet.
Kerek Oszkár polgármester: Csontos András milyen kártérítésre gondol?
Csontos András képviselő: Napraforgó van beültetve, kérdés, hogy zöldkár lesz-e?
Elkezdik-e addig, amíg termesztés folyik? Szeptemberben lesz betakarítás. Még nem volt rá
példa, hogy a Szövetkezet szerződést bontson bérbeadóval, ezért a Szövetkezet vezetőségével
is meg kell beszélni. Humánusan próbálunk hozzáállni, hogy a beruházás megvalósuljon, de a
többi földtulajdonos érdekeire is tekintettel kell lenni.
Fraknói András (HomeFull): Nem nyúlunk addig a területhez, amíg nem történik meg a
betakarítás.
Garamvölgyi Nóra (HomeFull): Ide fogunk fizetni iparűzési adót, tehát ha némi veszteség is
van most, utána behozzuk a falunak. Korrektül akarunk eljárni mindenkivel szemben.
Kerek Oszkár polgármester: Természetesen megnézetjük ügyvéddel. A kérdésem az, hogy
ilyen módon hozzájárul-e a testület a szerződés aláírásához?
Csontos András képviselő: Több időt igényel a szerződés értelmezése.
Garamvölgyi Nóra (HomeFull): Nem tudunk még 1 újabb hónapot várni, pályázat miatt.
Természetesen adunk időt az elolvasásra.
Kerek Oszkár polgármester: Hogyan látja a testület többi tagja ezt a kérdést? Ha minden
sorát nem tudjuk most értelmezni, akár holnap térjünk vissza rendkívüli testületi ülésen.
Fraknói András (HomeFull): Holnap szerződnünk kell az eladókkal, a határidők tartása
miatt, ha nem tud most dönteni az önkormányzat, önkormányzattal együttműködve, vagy
nem, meg kell tennünk.
Garamvölgyi Nóra (HomeFull): Most az önkormányzat is tulajdonhoz juthatna, nem
kívánjuk kikerülni az önkormányzatot, de február óta sok idő eltelt, dönthettek volna.
Molnár Istvánné képviselő: Kicsit több időre lenne szükség a szerződés áttanulmányozására,
javaslom, bízzuk meg a polgármestert, konzultáljon ügyvéddel, és annak jóváhagyásával írja
alá a szerződést. Jó lenne, ha végre létrejöhetne az adás-vétel, és megvalósulna a
munkahelyteremtés.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, melyet a
Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazat és 5 tartózkodással elvetett és meghozta az alábbi
határozatot.
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62/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a HomeFull
Befektető Cégnek a 023/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó opciós és
jelzálogjog szerződését megvitatta és azt elutasította.
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítom, hogy nem jött létre a megállapodás a befektető
Homefull és az önkormányzat között. Megköszönöm a Homefull képviselőinek megjelenését.
Folytassuk a meghatározott napirend szerint a testületi ülést.
1. Beszámoló az Önálló Napköziotthonos Óvodában folyó nevelői tevékenységről
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Néhány mondattal kiegészíti a beszámolót, majd
tájékoztatást ad arról, hogy a mai napon egy vállalkozó 200 000,- Ft értékben adott játékokat
az óvodának.
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót a képviselőknek.
Bódi Jánosné képviselő: Örömmel vettem tudomásul, hogy beindult a néptánc oktatás. Ha az
óvodában elkezdik a gyerekek, talán a későbbiekben is hajlandóak lesznek ezt folytatni az
iskolában is. Ünnepségeinken, esetleg más falvakban is felléphetnek. A beszámolót javasolom
elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm az óvodának az ilyen jellegű tevékenységét, ill.
Urbán Jánosné képviselőnek, hogy ebben szerepet vállalt a néptánc oktatásban. Olyan
pedagógusok, és segítő munkatársak dolgoznak az óvodában, akik helytállnak mindenben. Az
évzáró ünnepségük is sok munkát igényelt tőlük. A település rendezvényein az óvoda minden
egyes dolgozója részt vesz, ezért külön köszönetet mondok, mivel ez egyedi eset az
intézményeknél. Remélem, hogy az önkormányzat a továbbiakban is tudja segíteni a
fejlesztésben az óvodát.
Csontos András képviselő: Korábban kértek homokot, küldött is a szövetkezet. Mi az, ami
megfelel az előírásoknak? Ha tud, segít a Szövetkezet.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyméretű játékok szabványosítása kötelezően előírt, vagy
csak szeretnék? Feltétlenül sort kellene keríteni rá, ha kötelező.
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Szakértő mondja majd meg, milyen szemcséjű anyag kell.
Két játékot balesetveszélyesnek nyilvánítottak. Van, amit lehet javítani, amit a fiúkkal meg
tudunk oldani. Ütéscsillapító talaj elhelyezése kerül majd többe, ahová nem felel meg a
homok.
Kerekné Aradi Tünde (Érdekegyeztető Tanács): A vezető óvónő beszámolóját elfogadta a
nevelő testület. Egyre nehezebb lesz az óvoda működése, megköszönöm az elismerést a
kolléganők nevében. Nem kímélve szabadidőnket, szívesen részt veszünk a rendezvényeken,
ebben tudunk segítséget nyújtani. Sajnálom, hogy a testület éppen most utasított el egy
iparűzési adó forrást. Erre az intézmények működtetése miatt nagy szüksége lett volna a
községnek.
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Csontos András képviselő: Nem az iparűzési adót utasította el a testület, csak egy szerződés
aláírását.
Kerek Oszkár polgármester: Elutasította a testület, de most nem ez a téma. Szavazásra
bocsátja az óvoda beszámolójának elfogadását. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
63/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Horti Önálló Napközi
Otthonos Óvodának a 2008/2009-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról
szóló beszámolóját megtárgyalta és azt tudomásul vétellel elfogadta.
2. Napirend: Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó munkáról
Füredi István iskolaigazgató: Az iskola első szempontja, hogy megtartsa a tanulókat,
színvonalassá tegye az iskolát. Batthyány-napok, táborozás, német nyelvoktatás elkezdődik
szeptemberben. Így azok is lehetőséget kapnak, akik eddig nem, így más iskolákból
átjöhetnek ez nem akadály. Színvonalas munkát végeznek a nevelők, helyi rendezvényeken is
kiveszik részüket. Fontos, hogy szerettessék meg a gyerekekkel lakóhelyüket. Gimnáziumba
8, szakközépiskolába 14, szakiskolába 4 tanuló nyert felvételt. A kompetencia felmérést
érdemes összehasonlítani korábbival.
Habány György képviselő. Nem pontos a megfogalmazás, hogy több év kihagyása után van
ismét lehetőség táborozásra, ugyanis korábban mindig volt.
Bódi Jánosné képviselő: Én is helyesbíteni szeretnék, 1 év maradt csak a táborozásból, előtte
folyamatos volt. csak az angol tábor maradt ki néhány évig.
Tari István képviselő: Az angol táborok nagyon sok munkát igényelnek, nehezebb
megszervezni, de biztosan folytatódik az is. A német nyelv tanításának személyi feltétele is
biztosítva lesz?
Füredi István iskolaigazgató: Tóth Ferenc bére egész évre lett tervezve, ténylegesen csak fél
év szükséges, így lehetőség van egy ecsédi tanárnő alkalmazására heti 3 órában.
Tari István képviselő: a Batthyány napokon pl. a látogatottság nagyon kevés volt, főleg a
képviselők részéről. Elismerés a tanároknak. Az óvoda munkáját is elismerem, azonban az
iskola felépítése teljesen más. pl. munkaidőn kívül sok órát foglalkoznak gyerekek
felkészítésével vetélkedők, műsorok alkalmával.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Teljesen meglepődtem, hogy milyen jól
megszervezett, sok munkát igénylő sorozat volt a Batthyány napok. A jövőben több napot
kívánok részt venni.
Bódi Jánosné képviselő: Egész évben sok plusz feladatot kaptunk, mely sok energiát vett
igénybe. Rengeteg munka van versenyekre való felkészítés alkalmával. Felmerül bennünk a
kérdés, a tehetségesekkel foglalkozzunk-e többet, vagy a gyengén tanulókkal. A szülő is tudná
gyakoroltatni a gyengébben tanuló gyermekét, ők pedig tehetséges gyerekek fejlesztésével
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tudnának eredményt elérni, és maradandó tudást kaphatna a gyerek. Pl. alsós gyereket nem
kellene korrepetálni, hiszen a szülők is ki vehetnék részüket a gyakoroltatásból. Nehéz a
gyerekek nevelése is. Nem lehet mindent az iskolára hárítani, a szülők sajnos nem veszik ki
ebben a részüket. Fogadóórákra, szülői értekezletre azok a szülők mennek el, akiknek nincs
gond a gyerekükkel. Pl. anyák napjára sem mennek el, holott értük dolgozik előtte pedagógus,
gyerek egyaránt. Sajnos nem tudjuk, hogyan kellene ezt a hozzáállást megváltoztatni.
Társadalmi munka területén lehet, hogy nem mindenki aktív, de van rá példa, amikor
máshonnan feltöltik a segítőket, és azt mondják, hogy nem szükséges a közreműködésünk.
Habány György képviselő: Örülök a német nyelvoktatásnak. Sajnos keveset tudok részt
venni a rendezvényeken. Munkaidőben vagy nem vagyok itthon, vagy egyéb programom van.
Nem tartom szerencsés megállapításnak a testülettel kapcsolatos megnyilvánulásokat.
Visszautasítom a megállapítást. Nem tartom fontosnak a protokolláris dolgokat. Az a lényeg,
amit produkálunk.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon örülök, hogy az igazgató nem csak az iskola nevét
találta ki, hanem a Batthyány napokat is. Ezzel nagyon sokat dolgoztak. A pedagógusok
felkészültsége nem hagy kívánni valót maga után. A pedagógusok mintaként kell, hogy
dolgozzanak, és viselkedjenek. A megítélésük nagyon fontos, a gyerekek mit produkálnak, a
pedagógusok miben vesznek részt. Egy példa: Tánczos Pirike néni az, aki idejét nem kímélve
a mai napig részt vesz a falu életében. Igyekszünk folyamatosan fejleszteni az intézményeket
az önkormányzat pénzétől függően, ill. pályázatok igénybevételével. Az energia költség
csökkentése nagyon fontos. Felhívom a két intézmény figyelmét az egymás közötti jó
kapcsolat kialakítására. Vegyenek részt egymás rendezvényén. Kötelességünk elfogadni a
meghívásokat, ha megtisztelnek bennünket. Még akkor is, ha magánjellegű elfoglaltságunk
lenne. Ezért az intézményvezető a felelős, és példát mutat a beosztottjainak. Az iskola élete
egy dolog, minden intézmény viszont az önkormányzathoz tartozik, így elvárható a közösségi
munkájuk is. A rendezvényekhez szükség van a munkájukra, hiszen ehhez értenek is. A falu
ezt várja tőlünk.
Füredi István igazgató: Elfogadom, ha valaki objektív okból nem tud elmenni iskolai
rendezvényekre. Azonban, ha látják a faluban, a szülők, hogy az önkormányzat képviselői is
érdeklődést mutatnak a rendezvények iránt, jó néven veszik. Nem sértésnek szánja a
megjegyzést a beszámolóban, de ők is elvárják részvételüket. Tari István képviselő úr
hiányolta a felsorolást a munkavégzésünkről- ez nagyon hosszú lett volna.
Piroska Sára (Érdekegyeztető Tanács): Megköszönöm az elismerést, korábban azt kaptuk,
hogy gyújtogatókat nevelünk. Ahhoz képest ez már jó jel. Nem teljesen igaz, hogy nem
veszünk részt a rendezvényeken. Nem mindenki tud pl. énekelni, de a műsorok készítését
vállalják a gyerekekkel, ezzel a nagy részük sokat dolgozik ezzel. Gondolom, más
munkahelyen is van, hogy nem teljes létszámmal tevékenykednek munkaidőn kívül. Kéréssel
fordulok a képviselő-testület felé egy alapítvány létrehozásával, amely arra vonatkozna, hogy
a hátrányos helyzetű gyerekek is részt vehetnének az iskolai táborozásokon anyagiak miatt.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 tanulónak 5, ill. 3 ezer Fttal hozzájárult most is a kiránduláshoz, egyébként nem tudtak volna elmenni a gyerekek.
Kerek Oszkár polgármester: Költségvetés előtt kell beterjeszteni ilyen irányú segítség
igényt. Sajnos a következő években pénzelvonás lesz, nem tudunk sokat osztogatni, komoly
problémát fog okozni a fenntartás is. Most jó eredményeket értünk el az iparűzési adóval, a
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jövőben ez csökkenni fog, ezért kellene pótolnunk befektetőkkel. Nagyon fontos, hogy
honnan teremtsük elő a támogatásokat.
Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal a
beszámolót elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
64/2008.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Batthyány József Általános
Iskolában a 2008/2009-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és tudomásul vétellel elfogadta.
3./ Napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Kerek Oszkár polgármester: E napirend alatt három téma kerül megtárgyalásra.
Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő Szolgálat valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló 2008. évi beszámolók. Megkéri a napirendi pontok
előadóit, hogy amennyiben szóbeli kiegészítésük van, azt tegyék meg.
Rendik Anita gyámügyi előadó: Minden évben május 31-ig törvény írja elő, hogy a
testületnek beszámoljak. Ennek megfelelően készült el a beszámolóm. Várom a kérdéseket.
Bódi Jánosné képviselő: Úgy tudom, van olyan gyermek, aki nevelőszülőkhöz került. Erről
kérek bővebb tájékoztatást.
Rendik Anita gyámügyi előadó: Mivel Ecséden volt az állandó lakhelyük, ott intézkedtek,
utána jelentkeztek be állandóra Hortra, a gyermek jól érzi magát a nevelőszülőknél.
Kerek Oszkár polgármester: Legutóbb volt egy esemény, ahol kiskorút megtámadott a
rokona, a mi dolgozónknak kellett eljárni, a rendőrség semmit nem tett, pedig vér is folyt. A
kiskorú nagymamája meghalt. Jelenleg Lőrinciben él a kislány 24 éves koráig maradhat. A
pedagógusok jelezték, hogy a szülők nem foglalkoznak kellőképpen a gyerekekkel, ami
sajnos így van, sokan alkoholizálnak, és ha szólnak a szülőnek felháborodnak. A
gyermekjólétis kolléganőnek is sokszor más helyett kell intézkednie. Megköszönöm a
munkájukat, melyet nagyon jól végeznek.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
65/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az írásos előterjesztés alapján a
a) Gyermekjóléti Szolgálat
b) Családsegítő Szolgálat valamint a
c) jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló 2008. évi
beszámolókat megtárgyalta és azt elfogadta.
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Ferge Jánosné jegyző: Szociális területen változások léptek életbe, a szociális rendelet az
előző ülésen már módosításra került. Új rendeletként került elfogadásra a szociális intézményi
ellátás. A képviselő-testületet és bizottságot érintő ellátások a most benyújtott tervezetben
kerültek megfogalmazásban. A kiküldött anyag alapján ismerteti a főbb változásokat.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasoltja a képviselő-testületnek.
Horváth Sándor: Az önkormányzat bizottságának döntése, az elnök felelőssége, de
szerintem ez nem helyes. Rendkívüli esetben nem biztos, hogy van joga dönteni.
Molnár Istvánné képviselő: A 7.§ csak daganatos beteg ápolójáról szól, azonban biztos,
hogy más súlyos betegséggel élőkre is vonatkoztatni kellene, ha igazságosak akarunk lenni.
Bódi Jánosné képviselő: Korábban visszaéltek ezzel, ezért korlátozták daganatos betegségre,
amit az orvos igazolni tud. Akinek nem volt munkahelye, kihasználta ezt olyan esetben,
amikor nem is szorult hozzátartozója ápolásra. Próbáljuk ezt szigorítani.
Habány György képviselő: Attól, hogy a daganatos helyett marad a „beteg” kifejezés,
ugyanolyan szigorúan kell eljárni.
Molnár Istvánné képviselő: a daganatos helyett akár súlyos szót lehetne használni.
Bódi Jánosné képviselő: Ha általánosítjuk, akkor nagyon sokan jelentkeznek, egyébként a
daganatos beteg nem tartozott sehova, nem kaphatott semmi támogatást, ezért került ez bele
az orvosok javaslatára.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az egyes szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2009. (V.28.) rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek., a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 4.§;7.§;10.§., 17.§;18.§;26.§,
32. § (1) és (3) bek., 37/A§, 37/C.§ (4) bek;37/D§, 38.§ (9) bek., 43/B§. (1) bek., 45.§ (1)-(3)
bek., 46.§;47.§(2) bek;48.§; 50.§ (3) bek, 64.§., valamint „A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.)21. §., 131.§ (1) bek.,
továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. 19. § (2) bek. felhatalmazása alapján Hort község Képviselő-testülete a következő
rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
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1.§.
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben nyújtott szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Hort községi Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési
engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként
elismert személyekre.
(2) Az Sztv. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Hort község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelöli.
(3) Az Sztv. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 2001. évi XXXIX.
tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(4) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában
a) Lakásfenntartási kiadás: lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részlete, közös költség, csatorna használati díj, villanyáram, víz- és gázfogyasztás
költségei, valamint tüzelőanyag költsége.
b) Vagyon: ha az Sztv. másként nem rendelkezik, az az ingatlan, jármű, gépi meghajtású
termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
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bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az ötvenszeresét meghaladja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan amelyben az érintett
személy lakik, továbbá mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű.
c) Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.
d) Közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs;
db) a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytató; illetve a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra
tekintet nélkül a tartósan beteg illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek;
dc) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és
örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
e) Egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik.
f) Nem minősül életvitelszerű együttlakásnak, ha egy lakáson belül több család vagy
személy él külön háztartásban gazdasági érdekközösség nélkül.
g) Család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozó közössége.
h) Önellátásra képtelen az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan
- nem képes:
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy
- a lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTHATÓ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, KIFIZETÉSÉNEK,
FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK FELTÉTELEI, RENDJE
4.§.
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(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása
iránti kérelmeket, a Polgármesteri Hivatalban lehet szóban, vagy írásban, az egyes ellátási
formákra rendszeresített formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
(2) Az önkormányzat a támogatást kérelemre vagy hivatalból (önkormányzat intézményeinek
jelzése alapján) állapítja meg.
(3) Hivatalból történő megállapítás esetén a jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia az
ügyfélnek.
(4) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
(5) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül az alábbiak tekintetében
a) Átruházott hatáskörben az Egészségügyi Szociális Bizottság(továbbiakban:Bizottság)
dönt:
- Lakásfenntartási támogatásról
- Gondozási segélyről
- Átmeneti segélyről (alkalmanként nyújtott átmeneti segély, kamatmentes kölcsön,
természetben nyújtott átmenti segély)
- Gyógyszertámogatás
- Temetési segély
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
- Ingyenes tankönyvellátás kiegészítése
- Szociálisan rászoruló családok, idősek karácsonyi támogatása
b) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
- köztemetés
- átmeneti segély
- rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel megállapodás megkötése
c) A Bizottság elnöke egyszemélyben dönthet:
- támogatásban részesülő személy támogatásának megszüntetésére irányuló
bejelentéséről
- kivételesen sürgős esetben átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapításáról.
(6) A polgármester illetve a Bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(7) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek
tartalmaznia kell az Sztv 18. §. a)-i) pontjaiban szereplő adatokat.
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(8) A Szt. eltérő rendelkezésének hiányában jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó
időszak:
a) a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből ( a
továbbiakban együtt: vállalkozás ) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b./ pont
szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra
esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében
kell beszámítani. A különböző forrásokból származó jövedelmeket egybe kell
számítani. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását
megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, valamint a vállalkozásból származó
jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. A vállalkozási
tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az
őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást
törölték a cégjegyzékből. c/ jövedelemigazolás a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmekről (kérelem benyújtását megelőző nettő jövedelemről), továbbá igazolás
vagy a kérelmező nyilatkozata az 1 éven belüli egyéb jövedelmekről. A támogatás
elbírálásánál a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagjövedelmét kell figyelembe
venni, eseti jövedelem esetén a kérelmet megelőző 1 éven belül szerzett jövedelem 1
hónapra jutó összege alapján kell a jövedelmet kiszámítani.
(9) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi
viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor vagyoni,
jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A
nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti. Amennyiben a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hatóság vitatja, akkor a jövedelem az Szt. 10. § (6)
bekezdésében, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részéletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint vélelmezhető.
(10) A polgármesteri hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint
a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet.
(11) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, illetve
a jegyző által kijelölt kifizetési napokon nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárából, külön
kérelem esetén átutalással történik.
(12) A kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális
ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást az Sztv. 17. §-ban
meghatározottak szerint visszafizetni.
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(13) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az ellátást jogosulatlanul igénybe vevő, ha körülményei
változását, amelyek az ellátás megszüntetéséhez vezettek, 15 napon belül bejelentette az
ellátást megállapító hatóságnál.
(14) A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének és folyósításának feltétele,
hogy a kérelmező mindent megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben,
vagy egészben megoldódjanak.
(15) Nem nyújtható szociális ellátás a Szt.-ben meghatározott eseteken kívül annak a
személynek sem, aki a Szt. 4.§ (1) bek. b) pontjában meghatározott olyan ingó, vagy ingatlan
vagyonnal rendelkezik, melynek hasznosításából, értékesítéséből szociális gondjait maga is
képes lenne megoldani.
(16)A szociális ellátások köréből kizárható az, aki adatait nem a valóságnak megfelelően
bizonyítja, a környezettanulmány elkészítése folyamán az abban eljárókat akadályozza, vagy
hamis körülmények állításával megtéveszti.
(17)Amennyiben a kérelmező, vagy ellátásban részesülő az eljárás, vagy felülvizsgálat
lefolytatásához szükséges bizonylatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre,
kérelmét el kell utasítani, illetve ellátását meg kell szüntetni.
(18) A szociális rászorultság alapján nyújtott rendszeres pénzbeli támogatás felhasználásának
ellenőrzését elrendelheti a hatáskör gyakorlója, továbbá évente beszámol a Képviselő-testület
előtt a nyújtott támogatásokról.
III. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ PÉNZBELI
TÁMOGATÁSOK
5.§.
Aktív korúak ellátása
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 33-35. §-ai alapján kell
megállapítani.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, az Szt. 37/B. §. (1) bekezdése szerint rendszeres
szociális segélyben részesülő személy (egészségkárosodott személy, vagy 55. életévét
betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi
segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. §
(3) bek.] nem tudják biztosítani), köteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül a Hort-Ecséd-Csány Szociális Ellátó Intézmény Kistérségi
Családsegítőnél (továbbiakban: Családsegítő) nyilvántartásba vetetni magát és
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b) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedés programról a
nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül írásban megállapodni,
c) az esetleges akadályoztatásáról a Családsegítőt értesíteni, illetve az akadályoztatás
okát 15 napon belül igazolni,
d) a beilleszkedési programban foglaltakat teljesíteni.
(3) A Családsegítő a nyilvántartásba vételt követően:
a) tájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés
elmulasztásának következményeiről,
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával a nyilvántartásba vételtől
számított 60 napon belül kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést
segítő programot, amelyről írásban megállapodást köt,
c) a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel a megállapodásban foglaltak
szerint kapcsolatot tart,
d) jelzi a jegyzőnek a nyilvántartásba vétel megtörténtét, valamint, ha a rendszeres
szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi,
e) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról,
melyet a jegyzőnek megküld.
(4) A beilleszkedési program típusai (lehetnek csoportosak, vagy egyénre szabottak):
a) egyéni képességeket fejlesztő programok,
b) életmódot formáló foglalkozások, tanácsadások,
c) munkavégzésre történő felkészülési programok,
d) iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel.
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyezett:
- nem jelenik meg a Családsegítőnél,
- a Családsegítő által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja,
- nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson,
- a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre.
(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy közfoglalkoztatásban
szeretne részt venni, úgy a Szt. 37/C (4) bek-e szerint megállapodásban vállalhatja 1 éves
időtartamban a Szt.35.§ (1) bek-ben foglaltak teljesítését.
(7) A (6) bek. szerinti megállapodást a polgármester kötheti meg a közfoglalkoztatási tervben
szereplő létszám figyelembe vételével.
6.§
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Lakásfenntartási támogatás
(1) Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a Bizottság a Szt. 38-39 §-a alapján jár el.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás a (3) bekezdésben foglalt költségek csökkentéséhez, a
támogatott ez irányú rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott pénzbeli vagy természetbeni
támogatás.
(3)A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt. 38.§ (10) bekezdés szerinti
„Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget, a csatornahasználati díjat,
a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a
tüzelőanyag költségeit kell érteni." költségeket kell figyelembe venni.
(4) Támogatásra jogosult az a család akinek az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(5) A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a havi lakásfenntartás (2) bekezdés
szerinti költsége elérje a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át.
(6)Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a család, személy, aki lakás hasznosításából
származó jövedelemmel rendelkezik.
(7) A támogatás egy hónapra jutó összege legalább 2.500,-Ft.
(8) A helyi lakásfenntartási támogatást minden év január 1-től március 15-ig és szeptember 1től december 15-ig lehet benyújtani.
(9) A lakásfenntartási támogatást 12 hóra kell megállapítani.
(10) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(11) A lakásfenntartás költségeit a kérelem benyújtását megelőző 12 havi számlákkal kell
igazolni.
(12) A lakásfenntartási támogatásban résztvevő jogosultsági feltételeit a bizottság kétévente
március 31-ig felülvizsgálja.
7.§
Gondozási segély
(1) Hort község Önkormányzatának Egészségügyi Szociális Bizottsága méltányosságból
gondozási segélyt állapíthat meg annak a 18. életévét betöltött horti állandó lakóhellyel
rendelkező lakosnak, aki horti állandó lakóhellyel rendelkező, daganatos beteg, a
háziorvos igazolása alapján önellátásra képtelen közeli hozzátartozóját rendszeresen
gondozza, és munkáját a gondozási tevékenység miatt kellett megszüntetnie, vagy emiatt
bizonyítottan nem tud elhelyezkedni.

16

(2) A gondozási segély csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gondozási
tevékenységet más hozzátartozó a családban nem képes ellátni, továbbá, hogy a gondozó
semmilyen rendszeres pénzellátásban, táppénzben nem részesül, munkaviszonyban
gondozás miatt nem áll.
(3) A gondozási szükségletet az Egészségügyi Szociális Bizottság a Polgármesteri Hivatal
által ellenőrzi.
(4) A gondozási segély fél évre kerül megállapításra, majd felülvizsgálatot követően a
Bizottság a gondozásban részesített orvosi dokumentációja alapján dönt a
továbbfolyósításról.
(5) Az ellátás havi összege 20000 Ft.
(6) A gondozási segély a mindenkor hatályos költségvetési rendelet figyelembe vételével
kerül megállapításra, folyósításra.
8.§
Átmeneti segély
(1) Az Szt. 45.§-ában foglaltak figyelembevételével a Bizottság a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg, ha:
- a család egy főre jutó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át,
- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
nem haladja meg.
(2)Az átmeneti segély lehet:
- pénzbeli támogatás,
- kamatmentes kölcsön,
- természetbeni támogatás.
(3) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére;
b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem
c) rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal;
d) tartós ( egy hónapot meghaladó ) táppénzes állomány esetén;
e) elemi kár, baleset esetén;
f) egyedülálló ellátatlan személy részére;
g) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére nem képes;
h) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
(4) Átmeneti segély adható egyszeri támogatásként, vagy meghatározott időtartamra,
Átmeneti segélyben ugyanaz a család vagy egyedül élő személy egy naptári évben legfeljebb
negyedévenként egy alkalommal részesülhet.
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(5) Nem nyújtható átmeneti segély a lakhatáshoz kapcsolódó költségek támogatásához, ha a
család/személy lakásfenntartási támogatásban részesül.
(6) A Bizottság egyszeri támogatásként nyújtott átmeneti segély formájában alkalmanként
a) 3000 Ft-6000 Ft-ig
b) tankönyvtámogatásként max. 10.000.- Ft-ot
c) kamatmentes kölcsönként max. 80000 Ft-ot állapíthat meg,
(7) Az egyszeri támogatásként nyújtott átmeneti segély természetben is adható. A
természetben nyújtott átmeneti segély formája elsősorban napi egyszeri meleg étkezés,
élelmiszer csomag, tüzelőanyag, vagy a segély meghatározott célra történő átutalása .
(8) A szociális rászorultság függvényében a Bizottság -a visszafizetés biztosításának
mérlegelése után- pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt nyújthat
annak a személynek, akinek átmeneti nehéz helyzetén ez a támogatás megoldást jelent, és
vállalja a kölcsön visszafizetését.
(9) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyt maximum 1 év alatt kell
visszafizetni.
(10) Amennyiben a kamatmentes kölcsönt a Bizottság döntését figyelmen kívül hagyva
késedelmesen fizeti, vagy nem fizeti a támogatott, úgy egyösszegben, azonnal esedékessé
válik a fennmaradó tartozás visszafizetése behajtás útján.
(11) Amennyiben a kamatmentes kölcsönt kérelmező személy a Bizottságtól a kérelem
benyújtását megelőző 5 évben késedelmesen, vagy nem fizette vissza a kamatmentes
kölcsönt, úgy kérelmét el kell utasítani.
(12) Évente egy alkalommal rendkívüli élethelyzet esetén - különösen elemi kár, baleset,
hosszan tartó súlyos betegség, haláleset - a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is adhat
átmeneti segélyt a polgármester maximum 100.000 Ft-os összegben.
9. §.
Gyógyszertámogatás
(1) A Bizottság évente 3 alkalommal gyógyszertámogatást nyújthat annak a személynek, aki
közgyógyellátásra nem jogosult, azonban gyógyszerköltsége olyan magas, hogy a
létfenntartását veszélyezteti, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 250 %-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető gyógyszerköltség akkor magas, amennyiben a család
jövedelmének 8 %-át meghaladja.
(3) Amennyiben a kérelmező családjának egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de nem éri el annak 300 %-át,
és a gyógyszerköltsége a jövedelmének 8 %-át meghaladja, úgy a Bizottság –egyéni
élethelyzetének figyelembe vételével-2 alkalommal részesítheti támogatásban.
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(4) Amennyiben a kérelmező családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a gyógyszerköltsége a
jövedelmének legalább 5 %-át eléri, úgy a Bizottság –egyéni élethelyzetének figyelembe
vételével-2 alkalommal részesítheti támogatásban.
(5) A Bizottság alkalmanként 3000 Ft támogatást nyújthat.
(6) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez szükséges csatolni a jövedelem-igazoláson túl a
háziorvos igazolását, továbbá a rendszeresen szedett gyógyszerekről készült gyógyszertári
számlát, névre szóló egyszerűsített számlát.
(7) A gyógyszertámogatás iránti kérelmeket minden év február hó utolsó napjáig kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális előadójához a szükséges mellékletekkel együtt.
(8)Amennyiben a kérelem év közben kerül benyújtásra, úgy a támogatás mértékéről,
gyakoriságáról a Bizottság az egyéni élethelyzet, gyógyszerköltség stb. alapján dönt.
10.§.
Temetési segély

(1) Temetési segély nyújtható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott,
függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési
költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a családban az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
háromszorosát nem haladja meg.
(2) A temetési segély összege: 15.000.- Ft.
(3) Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.
(4) A temetési segély iránti kérelemhez a családjövedelem igazolása mellé csatolni kell a
temetési költségekről kiállított számlát, valamint a halálesetről kiállított halotti
anyakönyvi kivonat másolatát.
11.§ .
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) A Bizottság szociális rászorultság esetén a jogosult törvényes képviselője részére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt-ben meghatározott feltételek
szerint. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a rászorultság megállapításánál
vizsgálni kell a kérelmező és a közös háztartásban élő hozzátartozók vagyoni helyzetét,
amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a családnál végzett
környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei
nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke gyermekenként 3.000,-Ft-tól 6.000,-Ftig terjedhet.
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12. § .
Ingyenes tankönyv-ellátás kiegészítése
(1) A Bizottság - hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül - tanévkezdés megkönnyítése
érdekében, a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai
tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében
ingyenes tankönyv-ellátást biztosíthat.
(2) Amennyiben az önkormányzat a támogatás mellett dönt, a mindenkori költségvetési
rendeletében biztosítja a tankönyvtámogatás fedezetét.
13.§ .
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás esetén, a Bizottság a
pályázatok elbírálását követően, a költségvetési rendeletében biztosítja a szociálisan rászorult
tanulók támogatásának fedezetét.
14.§.
Szociálisan rászoruló családok, idősek karácsonyi támogatása
(1) A Bizottság az önkormányzat intézményeiben gondozottként nyilvántartott horti lakosok,
gyermekek részére a költségvetés figyelembe vételével karácsonyi támogatást biztosíthat.
(2) A támogatást a Bizottság felé benyújtott kérelem alapján pénben és természetben is
biztosíthatja a Bizottság.
(3) A támogatás mértékét a beérkezett kérelmek függvényében a helyi költségvetés
figyelembe vételével határozza meg a Bizottság.
IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK
15. §.
(1) A döntésre jogosult lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt és rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezményt pénzbeli támogatás helyett természetben ellátás
formájában is adhat.
(2) A támogatás étkezés, tüzelő vásárlása, élelmiszer vásárlása, gyermek gondozásához
szükséges gyógyszer vásárlása útján nyújtható.
(3) Rendszeres szociális segély természetben történő nyújtására nincs lehetőség.
16.§.
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Köztemetés
A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Sztv. 48. §.
(1) bek-e alapján.
17.§.
Közgyógyellátás
(1) Az Szt-ben foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult azon személy, akinek a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. A rászorultság megállapítása szempontjából
figyelembe vehető 1 főre számított havi családi jövedelem határ az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülélő esetén 200 %-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át.
V. FEJEZET
18.§
Közfoglalkoztatási terv
(1) Hort Község Önkormányzata
közfoglalkoztatási tervet készít.

minden

év

február

15-ig

egyéves

időtartamra

(2) A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményeztetés céljából
megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, továbbá a helyi szociálpolitikai
kerekasztalnak.
(3) A közfoglalkoztatási terv a Szt. 37/A (2) bek- ben foglaltak szerint kerül elkészítésre.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19.§.
(1) E rendelet lép 2009.06.01-jén hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Hort Község Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 7/2004. (II. 12.), valamint az azt módosító 2/2005. (I.20.) 11/2005. (V.12.);
6/2005. (XI. 08.) ; 9/2006. (II.16.); 15/2006 (VI.22.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
Hort, 2009. május 28

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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4./ Napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Takarékszövetkezet
ajánlatával kapcsolatban, majd a testület hozzájárulását kéri az Alfa út felújításáról szóló
pályázathoz. A felújítás 1,5 millió Ft önerőből és 1,5 millió Ft pályázati támogatásból jönne
létre.
Horváth Sándor képviselő: Az Alfa út járdájával mi lesz?
Kerek Oszkár polgármester: A járda a Táncsics felé lenne, a Táncsics-Hunyadi között pedig
útfelújítás. Járdára most nincs pályázat, önerőből lehet csak megvalósítani. Szavazásra
bocsátja az útfelújításra vonatkozó pályázat támogatását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT.
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
ÉMRFT/TEUT/2009 támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: útfelújítás.
A fejlesztés megvalósulási helye: Hort, Alfa út (Hunyadi út és Táncsics út
közötti szakasz), hrsz.: 607.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2009. év

Saját forrás

1.490.172,-

Hitel

---

Igényelt támogatás

1.490.171,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

---

Egyéb forrás

---

Összesen

2.980.343,-

A Képviselőtestület/Közgyűlés a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.12.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009.06.02.
Felelős: polgármester, jegyző.
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Kerek Oszkár polgármester: A Kovaterv elkészítette a rendezési tervet, CD-n megkaphatják
a képviselők. Szükséges a Környezetvédelmi alapról szóló rendelet módosítása.
Horváth Sándor képviselő: Szerintem nem jó térképről készült a rendezési terv, meg kell
reklamálni. Azt nem értem, hogy aki csatornadíjat fizet, miért kell környezetterhelési díjat is
fizetnie. Ezért szerettem volna a Vízmű képviselőjét meghívni a közmeghallgatásra. A
háziasszonyok reklamáltak, hogy miért éppen pünkösd előtt lesz az áramszünet.
Molnár Istvánné képviselő: nincs rajta minden, ahogy kértük.
Kerek Oszkár polgármester: Meghívtam Ágó Józsefet, de nem fogadta el a meghívást.
Következő testületi ülésre meghívjuk. Az áramszünetről nem egyeztetett az ÉMÁSZ, levélben
fogjuk megkeresni.
Ferge Jánosné jegyző: Kéri a testületet, hogy a kibővített környezetvédelmi alapról szóló
rendelet módosítását szavazza meg a testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet módosítását a kiküldött
előterjesztés alapján. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta
meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009.(V.28.) rendelete
a „Környezetvédelmi alap” létrehozásáról szóló
7/1997.(III.12.) rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 58.§. /1/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
„Környezetvédelmi Alap” – ról és annak kezeléséről szóló 7/1997.(III.12.) rendeletét
(továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja. (dőlt betűs rész a törvény szövege)
1.§.
Az ÖR 3.§. 3.pontja a az alábbiak szerint módosul:
1./ Az Alapot Hort Község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
a/ a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítása
érdekében, elsősorban a község területén keletkezett szilárd és folyékony hulladék
elhelyezése, ártalmatlanítása
b/ az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására
c/ a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására
d/ a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére
e/ a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére
f/ a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, stb.
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g/ környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai
programok szervezése, szakmai programokon való részvétel;
h/ környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének biztosítása
i/ a község érdekét szolgáló környezetvédelmi-, köztisztasági akciók támogatására;
j/ zöldterületek védelme, fejlesztése, fenntartása, zöldterület-gazdálkodás, erdők
védelme, allergén növények elleni védekezés,
k/ a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,
l/ Csapadékvíz csatornázás terveztetés,
m/ Felszíni vízgyűjtő árkok karbantartása,
n/ talaj védelme,
o/ levegőtisztaság védelme
p/ lakossági kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésével kapcsolatos
tevékenységre, eszközök beszerzésére,
q/ védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
r/ zaj- és rezgésvédelem,
s/ környezetvédelmi programban meghatározott feladatokra.
2.§.
E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Következő téma a HECS intézményvezetői pályázat elbírálása.
Kérem az Egészségügyi és Szociális Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban.
Bódi Jánosné képviselő: Megtárgyalta a Bizottság a beérkezett 2 pályázatot. Egyhangú
döntés született. Mivel az egyik nem érvényes, a javaslat: Kiss Edit.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Egészségügyi és Szociális Bizottság
javaslatát a HECS intézményvezető megbízásával kapcsolatban. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hort- Csány- Ecséd
Települések Szociális Ellátó Intézmény intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére benyújtott pályázatokat elbírálta.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát is figyelembe véve 2009.
június 1-től, az intézmény vezetésével Kiss Edit (szül.: Heves, 1978.12.29., an.:
Páldi Katalin) 3014 Hort, Hűvösvölgy út 11. szám alatti lakost bízza meg.
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Az intézményvezetői megbízás határozatlan időre szól.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos
adminisztratív feladatokat rendezze le, és az intézményvezető testületi és
vezetői beszámoltatásáról rendszeres jelleggel gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Törvények változása miatt szükséges a Közbeszerzési Szabályzat
módosítása. Szakértőket kell igénybe venni, és egyes feladatokat nevesíteni kell.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2009.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján
módosította az 53/2004.(08.18.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Ocskó-Sós Lászlóné területfoglalásával kapcsolatban alábbiakról
tájékoztatja a képviselő-testületet. A 2008.évre vonatkozó jegyzői hatáskörbe készült
közterület használati engedély a Gazdasági és Költségvetési Bizottság észrevételezése alapján
visszavonásra került. Így kérelmezőnek jelenleg túlfizetése van. Az írásban is kijutatott
összefoglaló alapján kéri, Ocskáné beadványának érdemi elbírálását.
Tari István képviselő: Jövő hétre tervezek bizottsági ülést, kéri addig a döntés elhalasztását.
Ferge Jánosné jegyző: Iratkezelési szabályzatot saját hatáskörben átnéztem. Az összefoglalót
kiküldtük, aki akarja, olvassa el, nem kívánok felette vitát nyitni.
Kistérségi szinten indul a parlagfű akció, jó lenne, ha a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság irányításával az önkormányzat is részt venne benne. Az ÁNTSZ segítséget nyújt
előadások megtartására. A gazos területeket a hivatal folyamatosan nézi, ha szükséges
felszólítások, határozatok mennek ki.
Eu. Parlamenti választás lesz június 7-én. A szavazatszámláló bizottságokba delegáltakat
küld: Jobbik, MSZP, FIDESZ.
Földmérővel sikerült egyeztetni a Patak úton lévő területet. Mindenki igényt tart a saját
területe végén levő részre, kivéve Lakatosék. Az a terület akár önkormányzaté is maradhat.
Kerek Oszkár polgármester: Fontos volt az iratkezelési szabályzat áttekintése.
Megváltoztattuk a hivatali nyitás-zárás rendjét is. Jelenleg két ember fér a kulcsokhoz:
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polgármester, és a mindenkori titkárnő. Iratok kivétele is szabályszerűen kell, hogy történjen.
Informatikai szabályzat is szükséges. Valaki illetéktelenül adatot lopott másik gépéről, és a
jegyzőnek továbbította. Ennek gátat kell szabni. Nem kell egymás gépébe betekinteni.
Informatikai szabályzatot szeretnék a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottsággal közösen.
Hamarosan üzemelni fog az IP telefonvonal, megváltozik az internet szolgáltatás is. Központi
nyomtatási lehetőség lesz, mellyel költségcsökkentés a cél. Olyan intézmények is kapnak
internet elérhetőséget, ahol eddig nem volt.
Horváth Sándor képviselő: Felső buszmegállónál nincs meg a korlát, hogy az idősek fel
tudjanak szállni a buszra. Parlagfű: Hold úton Micskó Árpádot rávettem, hogy használja, az
önkormányzati területet, Sőregi Tibor középen beültette, így gazos lesz a terület. Bakos Attila
pedagógusföldet rendbe tette, most parlagfüves lesz.
Senki nem szabhatja meg, hogy képviselői feladataim mellett rendezvényekre járjak. Nem
vagyok hajlandó minden rendezvényre elmenni. Nagyon sok feladatot vállalok, de erre nem
kötelezheti senki. Rendőrségen voltunk, mindenki sunnyog. Keresztkérdéseket tettek fel.
Törést látok a képviselők munkájában, meggondolandó, hogy aki akar, elbúcsúzhat a
képviselői megbízatástól.
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusföld nem az önkormányzat tulajdona, nem a mi
hibánk, ha gazos. A Hold út – levágjuk, ha szükséges, mivel a miénk. Én részt veszek a
rendezvényeken, illene másnak is elmenni. Elvárják az emberek a faluban. Természetesen ez
nem kötelező, de meg kell tisztelni azokat, akik meghívnak bennünket. Az önkormányzat
emberei a képviselők is, nem csak én. Nagyon jó néven veszik, ha elmennek. Ez a saját
véleménye, mindenki belátása szerint cselekedjen. A falu vezetője az egész testület, nem csak
a polgármester. Több ember is ezt vallja. Intézményvezetőktől is ezt várom.
Csontos András képviselő: Kit képviselnek a képviselők? Az egész falut, vagy saját
magukat. Egyébként elém vetett papírokról nem tudok felelős véleményt mondani. A mai
szerződéssel kapcsolatban ajánlom, hogy mindenki olvassa át. Ágói Ferencéktől kapott-e
mindenki levelet? Rendezvényekről: intelligencia kérdése – kinek milyen a munkaköre,
beosztása, felelősségteljes állása van. A fizetésemhez képest eléggé részt veszek a
rendezvényeken.
Kerek Oszkár polgármester: A szerződés tervezetet én is itt kaptam meg. Az általunk
megadott határidő 29-e, be is kellett volna tartani. Holnap meg akartam mutatni ügyvédnek is,
de ez nem jött össze. A polgármesternek képviselni kell az embereket itt az ülésen,
rendezvényeken, egyházi szentmisén. Miért csak neki? A képviselők arra esküdtek, hogy
legjobb tudásuk szerint képviselik a lakosokat. Ha valóban embereket akarunk képviselni,
akkor kellene egy olyan fórum, ahol a mi véleményünk találkozik a lakosság véleményével.
Korábban szabályozták azt, hogy az utcákban rendeztek ún. fórumot, be kellett számolni a
képviselőknek a lakosok felé, hogy milyen munkát végeztek a lakosokért. Most nincs ilyen
szabályozás. Ha vállaltuk, hogy képviseljük az embereket, ennek eleget kellene tenni. A
pénzügyi helyzet alakulását sem kísérik figyelemmel. Hogy tud válaszolni az embereknek, ha
kérdezik. Senki nem jön hozzám érdeklődni, mi történt az ülésen, amikor ő nem volt ott. Ilyen
még nem fordul elő. Mindenkinek a lelkiismeretére bízom, eleget tesz-e a feladatának.
Sokszor úgy érzem, egyedül vagyok, nincs érdeklődés, nincs segítség.
Horváth Sándor képviselő: Nem biztos, hogy el kell mennie a polgármesternek mindenhova.
A feladatokat úgy tudja megosztani, ha meg is bízik az illetőkben. Azt elfogadom, hogy nincs
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körülötte olyan ember, akiben megbízik. Ágóiékról az önkormányzat döntött 2007-ben, nem
értem, mit akarnak?
Tari István képviselő: A 2007-es önkormányzati rendeletet kinek kell betartatni?
Ferge Jánosné jegyző: 2007. évben volt, 2008. évben már nem volt önkormányzati
határozatuk a közterület foglalásról, ahol a dinnyét átvették. E miatt 2008-ban az átvevőt
megbírságoltuk és tevékenységét betiltottuk.
Habány György képviselő: A mobil internet előfizetést kérem lemondani. Semmire nem
való, nem is használom. Képzavar van kezdettől fogva. Másképp ítél meg dolgokat a
polgármester, másképp én, és egyéb képviselők. Polgármester képviseli az egész falut. Ezzel
tisztában kellett lennie, nem mehet el mindenhova természetesen, de a választáson indulása
saját döntése volt. Én nem itt dolgozom, mindenkinek saját dolga, hogy ossza be saját idejét.
Bódi Jánosné képviselő: ha az időm engedte, elmentem mindenhova. Úgy gondolom
valóban, oda-vissza alapon menjünk el egymás rendezvényére.
Hősök napja pünkösdkor lesz, ami családi ünnep is, sok rokon összetalálkozik. Nem tudok
elmenni az ünnepségre. Máskor lehetőleg másik napra tegyék. Lelkiismereti kérdést okoz,
hogy a vendégeimmel foglalkozzak, vagy hősök napjára menjek.
Kerek Oszkár polgármester: Egyeztetnem kell másokkal is. A kanonokhoz is kell
igazodnom. A hősök napját pedig illik megtartani.
Tari István képviselő: Kiváló dolog a hősök napja, egyébként mindenki ott jelenik meg
ahova ideje engedi. Biztosan jól esett volna az iskola igazgatónak, ha a Batthyány napokon
részt vettek volna a képviselők is.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelentést, és az
ülést berekesztette.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Csontos András
képviselő

Erdélyi László
képviselő
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