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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2009. november 03-án megtartott rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Habány György
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László, Hegedűs Dezső, Rózsvölgyi Jánosné
Javasolt napirend:
1./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
2./ Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
3./ Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
4./ Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
munkájáról
5./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a javasolt napirend elfogadására, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, így a hitelesítők: Molnár
Istvánné, Csontos András képviselők. Javasolja továbbá, hogy napirend előtt hallgassák meg a
Kistérség által javasolt belső ellenőr Lisztes Károly ügyvezető bemutatkozását.
Lisztes Károly: Bemutatja a céget. Dabason van a cég székhelye, folyamatosan szakképzett
dolgozókkal. A Kistérség megbízásából látják el a feladatokat. Az önkormányzat által előírt
belső ellenőrzési tervet szeretnék megkapni. 2-3 hétre előre egyeztetnek időpontot az
ellenőrzés előtt. Ha évközben adódik külön vizsgálandó dolog, elvégzik azt is, külön árajánlat
alapján. Ha kérdés van, szívesen válaszol.
Kerek Oszkár polgármester: Ki lesz a konkrét személy, aki ellenőrzésekre jön? Mindenki
azt várja el, hogy független legyen, korrekten végezzék feladatukat.
Lisztes Károly: A témától függ a kiválasztott belső ellenőr személye, ugyanis szakosodtak a
különböző feladatokhoz.
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Bódi Jánosné képviselő: Az tűnik ki a tájékoztatóból, hogy javító szándékú a vizsgálódásuk,
ezt pozitívnak értékeli.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni az ügyvezető úr megjelenését. Javasolja, hogy a
napirend szerint folytassák az ülést.
1./ Napirendi pont: Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról

Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítése az előadónak? Van-e valakinek
hozzászólása, kérdése?
Cseh Katalin Bernadett: Úgy próbálta, összeállítani az anyagot, hogy a legfontosabbak
benne legyenek. Kiemelten fontosnak tartja a Könyvtár felújítása kapcsán történt
változásokat. Kulturális szakfelügyelet november elejétől várható, a közgyűjtemény
ellenőrzése pedig jövőre.
Balázs Ferenc képviselő: Ez több mint amire számított, részletes beszámolót olvashattunk.
Az utóbbi időben a kulturális terület komoly fejlődésen ment keresztül.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon sok kulturális rendezvény volt a községben. A
kölcsönzés szünetelt egy ideig, hogyan oldották meg a lakosság igényét?
Cseh Katalin Bernadett: Mindig adtak ki könyvet, ha valakinek szüksége volt rá, kicsit
nehéz volt hozzájutni bizonyos könyvekhez, de próbálták megoldani.
Tari István képviselő: Sokan kiléptek a kábel TV-s rendszerből, hogyan tudjuk a lakosságot
tájékoztatni, hogy érdemes visszatérni, ha beindul a helyi TV? Elismeri a sokoldalú
munkájukat, azonban a zenei oktatás hiányát látja. Van-e erre lehetőség? Hogyan lehetne
megoldani?
Cseh Katalin Bernadett: A zenei oktatást már 1-2 éve próbálták szervezni, a többi
intézménynél megakadtak, de mindenképpen szeretnék ezt megvalósítani. Sajnos félő, hogy
sokan kilépnek a kábel TV-től. Induláshoz való alapfelszerelés egy része már meg van,
gondolkodnak arról, hogyan lehet visszanyerni az embereket.
Bódi Jánosné képviselő: Sok intézményvezető örülne, ha ennyi munkával kellene
megbirkózni, mert azt jelenti, hogy sokat gyarapodik az intézmény a felújítással.
Csontos András képviselő: A pályázatnak milyen pénzügyi vonzata van?
Cseh Katalin Bernadett: A beruházás végösszege a végén derül ki, mert közben előre nem
látható kiadások jelentek meg. Ha meg lesz az elszámolás, akkor tud részletes tájékoztatást
adni.
Kerek Oszkár polgármester: Végig figyelemmel kísérte a felújítási munkálatokat, az ott
dolgozó emberek hozzáállását, munkavégzését. A kulturális vonal látványos szolgáltatásokat
tud nyújtani. 2006-os évhez viszonyítva felélénkült a kulturális élet. Minden rendezvénnyel
nagyon sok munka van, viszont amikor az emberek elmennek ezekre a rendezvényekre,
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feltöltődnek a kultúrával. Igyekeznek Cseh Katalin vezetésével pályázatokat benyújtani, ami
igen szép eredménnyel zárul. A kábel TV-nél nem tudja felmérni, mennyien léptek ki, de
valószínűleg visszanyerhetők lesznek, ha beindul a helyi TV. Zeneoktatás: a Heves megyei
Közgyűlésen már tárgyaltak erről. Hozzá is járulnának, de nekünk kell megfinanszírozni. Hol
lenne az oktatás? Már nem lehet tovább terhelni az ott dolgozó 3 embert, nagyon sokat
dolgoznak. Köszönet jár az ott dolgozóknak, és a munkájuk segítőinek.
Tari István képviselő: Az oktatók a szülőktől szedték korábban is a pénzt, a hangszer a
könyvtárban adott, ezért nem érti a finanszírozás problémáját. Lehetne esetleg az iskolában is
az oktatás.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2009.(XI.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Kulturális Centrum 2008.
október 15 - 2009. november 3-ig szóló beszámolóját megtárgyalta.
Megköszönve az intézményvezető és ott dolgozók színvonalas munkáját, a
beszámolót a képviselő-testület tudomásulvétellel elfogadta.

2./ Napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a napirend előadóját, van-e kiegészítése.
Balázs Ferenc képviselő: Amit a beszámolója végén írt, nagyon is komolyan gondolta. Az
árak és költségek sokat emelkednek folyamatosan évről-évre, egyre kevesebb pénzből kell
működtetni az intézményeket. Nagy csatákra számít az intézményvezetőknél a költségvetés
előkészítésénél. A betétlekötéseket hamarosan fel fogjuk használni. Befektetők tudnának
segíteni a bevételek növelésében.
Tari István képviselő: Hogyan értékeli a 2009-es évet, csökkenő hiánnyal kezdtük az évet,
év végére mi várható?
Balázs Ferenc képviselő: Még adókorrekció várható, finanszírozási hiányra nem kell
számítani. Eddig minden évben sikerült javítani a helyzeten, különösen a likviditási
helyzetünk javult az utóbbi években annak ellenére, hogy nem növekszik jelentősen a bevétel.
Sok helyen ennek érdekében negatív dolgokat kellett megtenni, habár ezt nem szívesen tették
meg. A működőképesség fenntartása mellett fejlődnünk is kell. Csodálkozik azon, hogy az
önkormányzatok nem fogtak össze a kialakult helyzet miatt. Év végén az önkormányzatnak
szégyenkezni valója nem lesz, de ez nem jelenti azt, hogy tudjuk is tartani, vagy ha tartjuk,
további megszorítások árán lehetséges. A magyar állam helyett kell bizonyos dolgokat
megtennünk.
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Kerek Oszkár polgármester: Legutóbbi Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülésen egy
személyben az elnök úr jelent meg, ezért nem lehetett megtartani, ez szégyenletes,
remélhetőleg nem fordul elő többet. A médiából hallani olyan híreket, mely szerint jövőre, és
utána jön a fekete leves. Nekünk kell alkalmazkodni a rosszabb körülményekhez, ezzel tudjuk
megalapozni a község biztonságát. A normatívákat az állam folyamatosan csökkenti, kevés
pénz van az országban. Hogy az önkormányzatok túl tudják élni ezeket a krízishelyzeteket,
okosan kell bánni a pénzeszközökkel. Az igényeink emelkednek, szeretnénk fejleszteni. Az
elmúlt években megtett intézkedésekkel energiát csökkentettünk, ezt folytatni kell tovább pl.
az iskolánál 8-10 milliós beruházást csak pályázattal tudunk megoldani (havi 1 mill. a fűtés)
A létszámkérdés is igen fontos. Minden évben építettünk le, de csak egy bizonyos szintig
mehetünk, mert a munkákat el kell végezni. A befektetők jelentik a település számára a
túlélést. Az adóbevétel biztosíthatja a fejlődés lehetőségét. Szeretné, ha a testület maximálisan
támogatná ezeket a kezdeményezéseket, hogy lehessen ebből profitálni. Díjat vehetünk át a
minisztériumtól azért, mert egyedüli befektetőbarát községként vagyunk jelen. Folyamatosan
csökkentjük a költségeket házon belül is. Megköszöni az elnök úr, és a bizottsági tagok
munkáját.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 1 tartózkodás és 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

110/2009.(XI.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság 2009.évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul
vétellel elfogadta.

2./ napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a bizottság elnökét, van-e kiegészítése a
beszámolóhoz.
Bódi Jánosné képviselő: Megköszöni a bizottság tagjainak a munkáját, és külön kiemeli
Rendik Anitát, aki naprakészen felkészült, nagyon sokat segít a bizottság munkájában.
Van egy 4 gyermekes család, akik szociális étkeztetésben részesülnek. 3. oldalon
kamatmentes kölcsönökről van szó. Korábban ráterhelték az ingatlanra, ma már nem tudják
ezt megtenni. A pénzügyi csoport felszólítja többször a nem fizetőket, hivatali hatáskörbe
tartozik ezek behajtása. Polgármesteri hatáskörben haláleset kapcsán kaptak támogatást.
Gondozási segély – új dolog, köszöni a testületnek, hogy megszavazták. 1 fő részesült ilyen
ellátásban, de csupán 8 napig tudtak élni ezzel a lehetőséggel, mert elhalálozott a gondozott.
Ingyenes tankönyv: 3 gyermekeseknek, tartósan beteg gyermekeknek, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, illetve SNI-s gyerekeknek alanyi jogon jár.
Tud olyan 3 gyermekes családot, aki nem szorulna rá, és van olyan 2 gyermekes, aki
rászorulna, de nem kaphatja meg. Az ingyenes tankönyveket az iskola visszaszedi, bekerül a
könyvtárba, és a más településről idejáró gyerekek kapják meg, akik korábban nem ezekből a
könyvekből tanultak. Sokat nem tudnak használni, mert munkatankönyvek, és ki kell tölteni.

5

Elutasítás 3 esetben történt, nem feleltek meg a kitételeknek. A segélyeknél növekedő igényre
lehet számítani folyamatosan. A krízishelyzetbe került emberek nem tudják fizetni a hitelüket,
ide küldik őket segítségért.
Horváth Sándor képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke hivatalos volt az
Idősügyi Tanács ülésére. Elégedettek voltak előterjesztésével, megköszöni. Lakásfenntartási
támogatást megfelelően kihasználjuk-e, vagy még van lehetőség több embernek juttatni?
Bódi Jánosné képviselő: A családok anyagi helyzetét figyelembe véve, ha megfelelnek a
kitételeknek, szokták javasolni, hogy vegyék igénybe a rászorulók.
Molnár Istvánné képviselő: Havonta 1 alkalommal üléseznek, 172 db határozatot hoznak,
sok munka van mögötte. Kamatmentes kölcsönt 19 alkalommal kértek, le van-e szabályozva
mire használhatják, mennyi időre kell visszafizetni. Ellenőrzik-e a felhasználást?
Bódi Jánosné képviselő: A max. 80 e. Ft kölcsön 1 évre szól, de ha kevesebbet adnak,
figyelembe véve a család anyagi helyzetét, fél évre kérik a visszafizetést. Megvizsgálják azt
is, meg van-e a háttere annak, hogy vissza tudják fizetni. Ismerik az ügyfeleket, meg tudják
ítélni vissza tudják-e fizetni, és kimennek megnézni, arra használták-e, amire kérték.
Tari István képviselő: Precíz beszámolót hallottak, javasolja elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Jövőre új szabályozás lesz, és várhatóan emelkedni is fog a
segélyezettek száma. Megköszöni az elnök asszony, és a bizottság munkáját. Szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 1 tartózkodással és 8 igen szavazattal a
beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
111/2009.(XI.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete megköszöni az Egészségügyi és Szociális
Bizottság munkáját. A bizottság éves beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul vétellel
elfogadta.

3. Napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság munkájáról
Balázs Ferenc képviselő: A korábbi elnökkel nem tudott még egyeztetni, a jelenlegi
bizottságnak eddig 1 alkalommal volt ülése, a Kulturális Centrum vezetői állás megvitatásával
kapcsolatban. Azóta nem volt téma, ami miatt össze kellett volna ülni. Következő testületi
ülésre bővebb tájékoztatást ad.
Kerek Oszkár polgármester: Elolvasta a bizottság működési tematikáját. Négy területet ölel
fel, ami mind nagyon fontos. Nehéz feladat ennyit keresztülvinni. A közoktatással
kapcsolatban különösebben nem merültek fel problémák, nem hallott komolyabb gondokról.
A sportnál történt egy váltás. Még nem történt meg az, hogy ne csak a foci működjön, hanem
több sportág is. Az ifjúságnál nagy lemaradása van az önkormányzatnak, ezen a területen nem
sok minden történt. Következő évben meg kell teremteni azt a helyet, ahova az ifjúság
bevonulhatna, akár ifjúsági klub, vagy egyéb formában, hogy ne a kocsmába járjanak, hanem
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kulturális programokban vegyenek részt, egymással beszélgethetnének. Ezt a Kulturális
Centrumban tudná elképzelni. Ebben változásokat kell tenni, mert az ifjúság nem kapott
semmit. Hogy a bizottságnak kell-e működnie, erről lehetne vitatkozni. Civil szférára kellene
a hangsúlyt helyezni, nem az önkormányzatra. Át kellene adni a lehetőséget nekik.
4./ Napirendi pont: Beszámoló a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a napirend előadóját, van-e kiegészítése a
beszámolóhoz.
Tari István képviselő: A munkaterv szerinti üléseket megtartották. Fontosabb témák:
Csatornamű Társulat létjogosultsága, nincs a beszedett pénzből visszaforgatás. Ők szedik a
pénzt, sőt a gázból visszaforgatták a lakosság pénzét a Csatornamű Társulatba, és olyan
magas összegeket kérnek a bekötésért, hogy alig bírják megfizetni a lakosok. Következő
téma, a Települést Üzemeltető Iroda munkája. A létszám csökkent, a hatékonyság nőtt.
Hulladékgazdálkodással is sokat foglalkozott a bizottság. Energiatakarékosság terén komoly
pénzeket tudtunk megtakarítani a fűtéskorszerűsítéssel. Több ingatlant is értékesített az
önkormányzat, de nincs visszajelzés, hogy ezek rendben vannak-e. Van egy közterület
használati engedély (Ocskó-Sós Lászlóné), amiben még nem született döntés, de még ebben
az évben pótolni kell.
Hulladékszállítási díjjal igen sokat foglalkoztak, hogy a lakosságnak melyik megoldás lenne a
legkedvezőbb. Alfa út felújításánál sikerült kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot. A bizottság
nagyon fontosnak tartja a befektetők megnyerését. Reméli, hogy a legutóbb itt járt befektető
itt marad. Térfigyelő rendszer kialakítását is fontosnak tartják.
A bizottság javasolja a Csatornamű Társulat felszámolását, és elszámoltatását, valamint azt,
hogy az ott lévő pénzeszközökkel az önkormányzat gazdálkodjon.
Együttműködnek a Településfejlesztési Bizottsággal, többször tartanak együtt üléseket.
Vannak olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanok, amelyeknél megkérdőjelezhető, hogy
érdemes-e fenntartani.
Még elkészítésre vár az állattartási rendelet, amely nehéz dolog, a helyi viszonyokat
figyelembe véve.
Megköszöni elsőként Horváth Sándor munkáját, illetve a külsőseknek, akik minden ülésen
részt vettek, ill. azoknak a képviselőtársaknak, akik többször segítették a bizottság munkáját.
Várja a kérdéseket.
Molnár Istvánné képviselő: Az értékesített ingatlanok nem voltak mind közművesítve, ezek
hogy állnak? Sok olyan eladhatatlan idős ház van, melyeket nem tudják eladni, nem biztos,
hogy kifelé kellene terjeszkedni.
Tari István képviselő: Nem tud részleteket a közművesítéssel kapcsolatban. A faluban lévő
ingatlanok árát nem az önkormányzat határozza meg, hanem a tulajdonosok, ott a romokat le
kell takarítani, ami többletköltséggel jár. Az önkormányzati ingatlanokat pedig könnyebb
kezelni.
Csontos András képviselő: Mi van a lámpás csomóponttal, buszmegálló kérdésével, a volt
mezőgépnél lévő önkormányzati épülettel?
Tari István képviselő: Több, mint 1 évvel ez előtt is téma volt, azt határozták meg, hogy
értékesíteni kell, nem érdemes felújítani a Mezőgép épületénél lévő tulajdonunkat.
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Balesetveszélyes is a környezet, nem tud erről bővebbet. Buszmegálló: szabad utat kapott,
önkormányzat anyagi helyzetén múlik, mikor valósul meg. A jelzőlámpa pályázat esetén
valósulhat meg. A sportkörnél elnöki pozíciót tölt be. Valóban más szakosztályt is lehet hozzá
csatolni. A vezetőséget nem sikerült úgy felállni, hogy komolyabb munkát lehessen végezni.
Nem csak a játékosok mentek el, hanem a vezetőségi tagok is.
Kerek Oszkár polgármester: Jövőre el kell gondolkodni azon, hogyan működjön tovább a
sport. A gazdasági bizottságnak nagyon komoly témákkal kell foglalkoznia. Megköszöni
munkájukat. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 1
tartózkodással és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

112/2009.(XI.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete megköszöni a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság munkáját. A bizottság éves beszámolót megtárgyalta
és azt tudomásul vétellel elfogadta.

5./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Bankok számlavezetési ajánlata lett volna az elmaradt
Pénzügyi Bizottsági ülés témája, ezért ezt el kell napolnunk a következő testületi ülésre.
Leader pályázat elbírálásáról még nem érkezett tájékoztatás, de már nagyon várjuk, mert
közbeszerzést kell kiírni, utána kerülhet sor a megvalósításra.
Nettó 5 mill. Ft-ot nyerhetünk egy új Leaderes pályázaton. Kulturális rendezvényekre 60 %,
20 % infrastruktúra (tereprendezés, burkolás) itt a könyvtár belső udvar rendezésére gondol,
20% pedig tárgyi eszközökre lehetne, amelyek a rendezvényekhez szükségesek. November
15-ig kell benyújtani a pályázatot. Kéri a képviselő-testület támogatását a pályázaton való
induláshoz. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
113/2009.(XI.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet által - a helyi
igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban
meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítésére - az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban kiírt pályázati felhívására a
2010.évi önkormányzati rendezvények támogatására, a kulturális turizmus
fejlesztése célterületre vonatkozóan nettó 5.000.000.-Ft értékben az illetékes
LEADER HACS munkaszervezeti irodájába benyújtja.
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Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester
Balázs Ferenc képviselő: A következőkben személyi kérdésről lesz szó, ezért javasolja a zárt
ülés elrendelését.
Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést berekeszti, és elrendeli a további témák zárt
ülésen történő megtárgyalását.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Csontos András
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő
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