Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. március 3-án
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
22/2009.(III.03.)
23/2009.(III.03.)
24/2009.(III.03.)
25/2009.(III.03.)
26/2009.(III.03.)

Tárgy
07 hrsz. ingatlan átminősítés
Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációs számlája
Birtokhasznosítási Bizottságba tag delegálása
Felhatalmazás ad-hoc bizottság felállítására
HECS vezetői álláshelyre kiírt pályázat módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 3-án megtartott
rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Hegedűs Dezső
6. Horváth Sándor
7. Molnár Istvánné
8. Rózsavölgyi Jánosné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András és Habány György képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre vonatkozóan, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők
személyére, Molnár Istvánné és Tari István képviselőket javasolja. A képviselő-testület a
javaslatokat elfogadta.
Javasolt napirend: 1./ 07 hrsz. ingatlan átminősítés
2./ Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. megkeresése
3./ Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusföld melletti fenti területet össze kell vonni,
illetve gyep művelési ágból kivonatni. Ezután tudjuk eladni a befektetőnek. Ennek a költsége
kb. 200-250 000,- Ft. Az eladás értéke kb. 2,5 millió Ft, a költség 5-600 e Ft. Szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és
meghozta az alábbi határozatot:
22/2009.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Hatvan
Körzeti Földhivatalnál Hort Község Önkormányzata tulajdonában lévő a horti
külterületi 07 hrsz tulajdoni lapon nyilvántartott 2,6290 ha összterületből 2,3331 ha területű, 20,3 AK értékű, gyep művelési ágú terület végleges más célú
hasznosításának engedélyezését, a fennmaradó 0,2959 ha kivett-árok művelési
ágának változatlanul hagyása mellett.
2. Hort község önkormányzatának képviselő-testülete fenti területet ipari területté
kívánja átminősíteni.
3. Hort község önkormányzatának képviselő-testülete vállalja az engedélyben
foglalt földvédelmi járulék megfizetését.
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4. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a terület végleges más célú
hasznosításának engedélyezése tárgyában a Hatvan Körzeti Földhivatalnál járjon
el.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Gyöngyösi Hulladékkezelő megkeresését felolvassa.
Sajnálattal vették, hogy a díjjavaslatot indokolás nélkül visszautasítottuk. Kérik, hogy 5 napon
belül ezt vizsgáljuk felül, és részletes magyarázatot várnak. Felhívták a figyelmet, hogy a
különbözetet kiszámlázzák az önkormányzatnak.
Tari István képviselő: Az volt a javaslat, hogy tárgyaljon a polgármester a
Hulladékkezelővel, amennyiben nem sikerül megegyezni, hárítsuk a lakosságra az áremelést.
Horváth Sándor képviselő: Az I. negyedévre már sokan kifizették a díjat, ezért már nem
lehet visszamenőleg megfizettetni. Nem tudja támogatni a Gyöngyösi Hulladékkezelőt, ide
hordják a szemetet Hortra, akár bontsuk fel velük a szerződést, bármi legyen is a
következménye. Az I. negyedéves különbséget pedig fizessük ki.
Kerek Oszkár polgármester: Az előző üléseken és bizottsági ülésen is volt róla szó, hogy a
díjkülönbözetet a önkormányzatnak ki kell fizetnie.
Ferge Jánosné jegyző: A képviselő-testület a január 29-i ülésén egyhangúlag szavazott a
díjemelés ellen. Javasolja, hogy a II. negyedévtől emeljék a hulladékszállítási díjat. A
szerződésbontást nem tartja célszerűnek. Nyártól úgyis meg kell oldani, és akkor tárgyalás
alapját képezhetik a további lépések. Most pedig ki kell fizetnünk a különbséget.
Bódi Jánosné képviselő: Ezt fizessük ki, és szavazzuk meg a díjemelést a II. negyedévtől.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: November végéig kellett volna a hulladékkezelőnek
előterjeszteni a díjemelési javaslatot, de jóval később kaptuk meg.
Kerek Oszkár polgármester: Korábbi testületi ülésen azt is elmondta, túl nagy a különbség
a kukák méreténél is a díjaknál. 128 430 Ft-ot kell kompenzálási díjként fizetnünk.
Tari István képviselő: Egyezség kérdése, hogy melyik kukára milyen díjat számolnak.
Kerek Oszkár képviselő: Az arányt mi tudjuk változtatni a kukák tekintetében.
Horváth Sándor képviselő: A polgármester írjon levelet a Hulladékkezelőnek, jöjjön el a
következő testületi ülésre. tűrhetetlen állapot, hogy a mi véleményünkre nem is kíváncsiak,
akkor is felemelik, ha nem értünk vele egyet. Lehet, hogy március végén okafogyottá válik a
dolog, mert eladhatják a céget. Vegyék komolyan az önkormányzatot.
Kerek Oszkár polgármester: Március végére tudjuk meghívni, akkor gyorsan dönteni kell.
Közbeszerzést írtak ki, melyből bennünket kihagytak.
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Horváth Sándor képviselő: A szeméttelep rekultivációja nem is velük történik. Nem tudjuk
milyen nyereséggel dolgoznak, nem biztos, hogy nagy összeget kell kifizetnünk nekik.
Balázs Ferenc képviselő: Volt róla szó, hogy ügyvéd megnézi a szerződést, fel lehet-e
bontani 2010 előtt? A mi telepünkre hordja a szemetet, fizet-e érte?
Kerek Oszkár polgármester: 5500 Ft/tonna áron vinnék el máshova a szemetet. 6 hónapos
felmondási idő van. Ha szükséges másolunk szerződést, de így is mindenki megnézheti.
Ferge Jánosné jegyző: Szolgáltató váltásnál közbeszerzést kell kiírni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
23/2009.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a Gyöngyösi Hulladékkezelő
kft. díjkompenzenciós számláját megvitatta, azt tudomásul vétellel elfogadja.
Kifizetése iránt intézkedik.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a további egyeztetések érdekében a következő
testületi ülésen a Kft ügyvezetőjét hívja meg.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: A Birtokhasznosítási Bizottságba Kassa László helyett Tari
Istvánt, Ács Andrásné helyett Vilmányi Ildikót javasolja, a többi tag maradna. Szavazásra
bocsátja a javaslatot, melyet 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület egyhangúan elfogadott,
és meghozta az alábbi határozatot:
24/2009.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szóbeli előterjesztés alapján
a Birtokhasznosítási Bizottságba történő delegálásról szóló 8/2003.(02.12.)
önkormányzati határozatát módosítja.
A Birtokhasznosítási Bizottság eddigi önkormányzati delegált tagját Kassa László
volt polgármestert visszahívja.
A visszahívással egyidejűleg a Képviselő-testület a Birtokhasznosítási Bizottság
önkormányzati delegált tagjaként Tari István képviselőt, a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Az Oktatási Bizottság nem működik, így javasolja
feloszlatását.
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Hegedűs Dezső képviselő: azért nem kell megszüntetni, mert az elnök lemondott, van ott
helyettes is.
Kerek Oszkár polgármester: Senki nem vállalta az elnökséget, és nem javasoltak senkit.
Lehetne az Idősügyi Tanácshoz hasonló külső egyesületet létrehozni, amely képviselné a
fiatalabb korosztályt is.
Hegedűs Dezső: Ha nincs jogi akadálya, lehet.
Tari István képviselő: Célszerű megszüntetni az oktatási bizottságot, egy új bizottságot
kellene létrehozni, kívülről ezt nem lehet működtetni. Túl széleskörű feladata van, ezt csak
belül lehet működtetni.
Horváth Sándor képviselő: Javasolja, hogy a polgármester saját hatáskörében hívja össze a
bizottságot, kérjen véleményt a tagoktól. Mondja el, hogy nincs megelégedve a munkájukkal,
így nem működhetnek tovább, hogy gyakorlatilag nem tesznek semmit. Kibővítené a
bizottságot. A tanárokat nem lehet kihagyni, ezért le kell ülni közösen. Különösen problémás
ez a helyzet, főleg azért, mert a volt elnöknek nem lett volna szabad így hozzáállni a
dolgokhoz. Felelősséggel lehet ilyet elvállalni. Meg kellett volna mondania, hogy nem képes a
feladatra.
Kerek Oszkár polgármester: Ha nincs oktatási, művelődési sport, ifjúsági politika, ez
jellemzi a testületet. Ezt a feladatot meg kellene osztani. Elsősorban a képviselő testületnek
kellene a problémákat megoldani. Sokat kellett volna dolgozniuk, rossz volt a hozzáállás is.
Tari István képviselő: A régi elnök a sporttal kapcsolatos dolgokat csinálja, de nem biztos,
hogy alkalmas vezetőnek ebben a bizottságban. El kell gondolni arról, hogy ha valaki ilyen
pozíciót elvállal, legyen joga dönteni a tagság összetételét illetően. Több taggal is
működhetne a bizottság, több munkát tudnának elvégezni.
Kerek Oszkár polgármester: Nem az elnök kompetenciája eldönteni kik legyenek a tagok.
A helyettessel beszélt, nincs ideje ezzel foglalkozni. Más bizottságban is van. A külsősök
továbbra is szeretnének dolgozni a bizottságban. A bizottság tanácskozási joggal hívhat meg
olyan embereket, akik segíteni tudnának a különböző területeken. Minden testületi tag is
elmehet az ülésekre.
Horváth Sándor képviselő: Mielőtt megszüntetnénk, a tagokkal meg kellene beszélni, így
lenne etikus. Utána döntsön a testület a megszüntetésről. Amikor az elnök lemondott, akkor
kellett volna a testületnek cselekedni.
Tari István képviselő: Szüntessük meg, és utána új bizottságot állítsunk fel.
Balázs Ferenc képviselő: Külső bizottságként is működhetne.
Kerek Oszkár polgármester: Legközelebbi ülésen előterjeszti a megszüntetést, és dönteni
kell arról, hogy milyen módon álljon fel egy másik bizottság, vagy egyesület. Mindenkitől
véleményt vár a következő alkalommal.
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Horváth Sándor képviselő: Ha valaki valamit elvállal, nem lenne szabad felállnia, hogy nem
csinálja tovább. Ez felelősség kérdése is, hiszen foglalkozik sporttal, ifjúsággal is. Ez így
valóban nem mehet tovább. Iskola, Kulturális Centrum, egyház, fiatal, idős, egyaránt legyen a
bizottságban.
Kerek Oszkár polgármester: Fontos, hogy legyen párbeszéd a lakosság minden csoportja, és
az önkormányzat között.
A költségvetésünk 20 millió hiánnyal működik, de azzal nem foglalkoztunk, hogyan lehet
ebből jobbat kihozni. A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság érdemleges javaslatot dolgozzon
ki a képviselő testület számára, hogyan tudnánk leküzdeni a hiányt. Megkéri a két elnököt,
akár összefogva is tegyék ezt meg. Ő pedig a bevételi oldal növelését próbálja megoldani.
Befektetőket szeretne megnyerni. Az ITD Hungary-nál jó esélyünk van arra, hogy
propagáljanak bennünket akár külföldön is befektetőknél. Ezen dolgoznunk kell keményen.
Ferge Jánosné jegyző: Február 28-án járt le a Kulturális Centrum igazgatói állásra
benyújtandó pályázatok határideje. Javasolja, hogy szakértői bizottságot hozzon létre a
testület. 3 pályázat érkezett. Március végén el kell bírálni.
Balázs Ferenc képviselő: Mivel még nincs feloszlatva az Oktatási Bizottság, erre az
alkalomra vállalja, hogy megszervezi ezt, vagy egy ad hoc bizottságot kell létrehozni.
Horváth Sándor képviselő: Helyesnek tartja Balázs Ferenc javaslatát. Ha a testület írta ki a
pályázatot, ne kelljen már bizottságot létrehozni erre.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
25/2009.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szóbeli előterjesztés alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kulturális Centrum vezetői álláshelyére
meghirdetett pályázat előzetes elbírálására ad-hoc jelleggel bizottságot hozzon
létre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferge Jánosné: Kötelező egy véleményező bizottság állásfoglalása, és a testület dönt .
A polgármestert hatalmazzuk meg a szakmai bizottság összehívásával.
Ágazati jogszabályok módosulásával, a HECS intézményvezetőjének kinevezését nem 5 évre,
hanem határozatlan időre kellett módosítani. A pályázati kiírást fentiek alapján módosítani
szükséges. Kéri a kiírás módosításához a képviselő-testület egyetértését, annak tudomásul
vételét
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
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26/2009.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szóbeli előterjesztés alapján
a HECS intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatát az alábbiakban módosítja
„az intézményvezetői megbízás határozatlan időre szól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozat alapján a
pályázati kiírást módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és az
ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Tari István
képviselő
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