Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. március 26-án
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
27/2009.(III.26.) Kulturális Centrum vezetői álláshelyre benyújtott pályázatok
eredménytelenné nyilvánítása
28/2009.(III.26.) Cseh Bernadett Katalin ideiglenes vezetői megbízása
29/2009.(III.26.) Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
30/2009.(III.26.) Beszámoló a mezőőri munkáról
31/2009.(III.26.) Tájékoztató Hort Község közrend-közbiztonság helyzetéről
32/2009.(III.26.) Gyöngyösi Városi Televízió megbízási
33/2009.(III.26.) Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. díjjavaslatának megtárgyalása
34/2009.(III.26.) Temető infrastruktúra támogatására 500.000.- Ft, értékben
35/2009.(III.26.) 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervet
36/2009.(III.26.) Pályázat Batthyány József Általános Iskola fűtési rendszerének
korszerűsítésére, az Önálló Napköziotthonos Óvoda és az iskola elavult
nyílászáróinak cseréjére, illetve óvodai eszközbeszerzésre.
37/2009.(III.26.) Közbeszerzési terv módosítása
38/2009.(III.26.) Vilmányi Sándor Tűzvédelmi megbízása
39/2009.(III.26.) 687 hrsz-ú ingatlan értékesítése Vincze Csaba és neje Vincze-Oroszi
Kitti, 3014 Hort, Magyar út 10. szám alatti lakosok részére
40/2009.(III.26.) Molnár István és tulajdonostársak 158 hrsz-ú ingatlan felajánlása
41/2009.(III.26.) Czuczka Árpád 3014 Hort, Patak út 9. szám alatti lakos telekvásárlási
kérelme
42/2009.(III.26.) Balázs Ferenc megválasztása a Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnökévé
4/2008. (III.27.) Luxusadóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5/2008. (III.27.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2000.(IX.20.) rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. március 27-én megtartott Képviselő
Testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5 Habány György
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8 Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10.Tari István
11.Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs Ferenc és Bódi Jánosné képviselőket
javasolja. Kéri a testület tagjait, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják
meg. A képviselő testület a javaslatokkal egyetértett.
Napirend:

1./

Kulturális Centrum igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester

2./

Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról
Előterjesztő: Balázs Ferenc Polgárőrség elnöke

3./

Beszámoló a mezőőri munkáról
Előterjesztő: Rendik Lajos és Jáger Tibor mezőőrök

4./

Tájékoztató a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Gyetvai Tibor Hatvan Városi Rendőrkapitányság vezetője

5/

Közfoglalkoztatási Terv
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester

6./

Bejelentések, indítványok
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1.

Napirend:

Kulturális Centrum igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok
elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Mivel személyi ügyről van szó, zárt ülést rendel el.

2. Napirend: Polgárőrség beszámolója
Kerek Oszkár polgármester: A beszámoló felett megnyitja a vitát.
Tari István képviselő: Elégedett vagyok a polgárőrök áldozatos munkájával, nagyobb
létszámra lenne szükség.
Bódi Jánosné képviselő: Egyetértek azzal, hogy a polgárőrök szorosabb kapcsolatba
kerülnének a gyermekjóléti szolgálattal, azonban Bertánét elhelyezték, célszerű lenne, ha
visszakerülhetne. Többet lehetne foglalkozni a fiatalok viselkedésével.
Hegedűs Dezső képviselő: Olvastam, hogy közmunkásokkal meg lehetne erősíteni a
polgárőrséget, részleteket szeretnék erről hallani.
Kerek Oszkár polgármester: A mostani események nyomán többen megfigyelést
végezhetnének közmunka keretében, akik ugyan nem intézkedhetnek, de jelezni tudnák, ha
gyanús személyeket látnak a faluban. A közelmúltban sajnálatos bűncselekmény, és több
besurranásos tolvajlás történt. Várhatóan sok munkanélküli lesz, és van, azonban erre
alkalmas embereket kell találni. A felügyeletüket a Polgárőrség látná el, irányítaná
munkájukat. Megbízható emberekre van szükség erre a feladatra.
Molnár Istvánné képviselő: Örülök, hogy működik a Polgárőrség. A telefon-flottához
csatlakozást talán ki lehetne terjeszteni a polgárőrökre is.
Kerek Oszkár polgármester: Önkormányzati dolog a flotta szervezése, de ki lehet
terjeszteni rájuk is. Publikussá kell tenni olyan telefonszámokat, melyeket hívhatnának a
lakosok baj esetén.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Mivel a rendőrség munkájára nem teljesen lehet
számítani, a polgárőrséget kellene megerősíteni, akár anyagi támogatással is.
Horváth Sándor képviselő: Már a kmb-sért is küzdeni kell, köszönöm, hogy az idős
emberek sorsát figyelemmel kísérik.
Balázs Ferenc képviselő: A támogatás folyósításával kapcsolatban úgy emlékszem,
megbeszéltük, hogy 2 részletben kapjuk. Jeleztem a pénzügyön, de nem történt meg a
kifizetés.
Tari István képviselő: Javaslom, hogy a polgárőrség népszerűsítésére akár egy fórum
keretében kerüljön sor. Támogassuk mindenképpen.
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Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy a támogatási kérelmet és annak ütemezését, mint a
többiek írásban adja be a polgárőrség vezetője. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

29/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a horti Polgárőrség
munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásulvétellel
elfogadta.
Megköszönte a Polgárőrség által eddig végzett munkát és kéri, hogy a
rendőrséggel,
mezőőrrel
valamint
a
hivatal
dolgozóival
együttműködve továbbra is tegyen meg mindent a község
közbiztonsága érdekében.
Fentiek érdekében a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés továbbra
is szükséges.
Felelős: polgármester, Polgárőrség vezetője
Határidő: folyamatos

3. Napirend: Beszámoló a mezőőri munkáról
Rendik Lajos mezőőr: Csökkenteni igen, de megakadályozni nem tudjuk a falopásokat. Sok
rászoruló szegény ember van, akik kerékpárral, kiskocsival szedik a száraz fát. Elszaporodott
a szemetelés. Naponta 1-2 zsák háztartási szemét kerül illegálisan kidobálásra. Nem szegény
emberek a szemetelők, mert a zsákban zsömle, becsomagolt szalámi is található.
Horváth Sándor képviselő: Nem egyszerű a helyzet. Elfogadható, ha horti ember viszi haza
a száraz árat, de az nem, hogy atkári vagy csányi viszi haza.
Molnár Istvánné képviselő: Szárazfagyűjtésre rászorultsági alapon ki adott ki engedélyt?
Rendik Lajos mezőőr: Egy sok gyermekes személy kapott a szövetkezettől engedélyt a
vízfolyások kitisztítására.
Kerek Oszkár polgármester: Fakivágásra és rőzsegyűjtésre is csak az önkormányzat adhat
ki engedélyt. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását,
melyet a képviselő-testület egyhangúan elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:
30/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta
elfogadta a Mezőőri Szolgálat eddigi munkájáról szóló tájékoztatót.

és

A Képviselő-testület felkéri a mezőőröket, hogy továbbra is tegyenek meg
mindent a külterületi illegális szemétlerakás és falopások elkerülése
érdekében.
Felelős: mezőőrök
Határidő: folyamatos
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4. Napirend: Tájékoztató a község közrend és közbiztonságának helyzetéről

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Gyetvai Tibort, a Hatvani Rendőrkapitányság
vezetőjét, valamint Rusznyák István és Pauer István körzeti megbízottakat. Az önkormányzat
képviselő testülete úgy döntött, támogatja a rendőrség munkáját. Engedjék meg, hogy egy
robogót adjak át használatra a körzeti megbízottak részére. Az átadás után:
Gyetvai Tibor: Megköszönöm a motorkerékpárt. Remélem, rászolgálunk a bizalomra. A
tavalyi évben 11-el több bűncselekmény történt, mint előző évben, főleg vagyon elleni, és
ittas vezetés területén. Csökkent a tudomásunkra jutott bűncselekmények száma a
közelmúltban. Megköszönöm a polgárőrség támogató segítségét.
Kerek Oszkár polgármester: Örömmel veszem a bűncselekmények számának csökkenését,
azonban az utóbbi időben növekedett a besurranó tolvajok száma. Legutóbbi bűncselekmény
nyomán kórházban vannak a sértettek. Közmunka során több embert szeretnénk a polgárőrség
segítségére nyújtani. Honlapon, újságban, szórólapokon keresztül tájékoztatjuk az embereket
arra a veszélyre, amely Horton van. Átadom a szót a testületnek.
Habány György képviselő: A beszámolóban olvasható, hogy a közterületen jelenlét a
legfontosabb bűnmegelőzés – ez igaz, de ehhez rendőr is kell. Ugyanakkor az egyik kmb.
másik településen helyettesít. Nem lehet olyan helyről helyettest küldeni, ahol több rendőr
van? Megköszönöm munkájukat, további eredményes munkát kívánok.
Molnár Istvánné képviselő: Mikor szűnik meg ez az állapot, hogy helyettesít az egyik
rendőr? Lehet-e tudni a Kertész úti betörők kilétét?
Horváth Sándor képviselő: Országos szinten azt halljuk, minden rendben van, azonban
tudjuk, hogy nincs, kevés a rendőr. Korábban azt kérte a Rendőrség adjunk helyet, Hortot
kiemelten kezelik, sőt hivatalos ügyeket (okmányok) is fognak helyben intézni. Ez nem
valósult meg, sőt szinte harcolni kell a két kmb-sért. Az önkormányzat pozitívan áll a
dolgokhoz anyagilag is, nem ezt kapjuk egészen vissza.
Bódi Jánosné képviselő: Nehéz megvédeni az időseket, nem elég figyelmesek, hiszékenyek.
Régen, ha becsöngettek egy pohár vízért, szívesen beengedték az emberek. Manapság sajnos
nem ilyen világot élünk. Tájékoztatásra hívom fel a figyelmet, figyeljenek az emberek
egymásra, meg kell változtatni a szemléletüket figyelem felhívással. Megköszönöm Pauer
Istvánnak, hogy ilyen jó kapcsolatban van az iskolával, rendszeresen tájékoztató előadást tart.
Gyetvai Tibor: Megköszönöm az elismerő szavakat, és kritikákat is. Júniustól Pauer István
csak Horton lesz. Egy mikrobusz Hatvanból 6 személlyel fogja járni a környéket. Az
Okmányirodák létrehozásával nem került sor helybeni ügyintézésre. Korábbi ígéretek nem
teljesítésével kapcsolatban nem tud állást foglalni. Folyamatosan durvul a helyzet bűnözés
területén. Talán az emberek hozzáállása is elősegíti ezt, hogy nem törődnek egymással. Tűzifa
árusokat, vándor árusokat fényképezteti a rendőrökkel, előbb utóbb elfogásra kerülnek. Az
utóbbi súlyos esetről nem tudok konkrét személyekről beszámolni, van olyan nyom, amelyen
el tudtunk indulni, de erről nem szeretnék bővebbet nyilatkozni még. Nekünk, rendőröknek,
polgárőröknek, lakosságnak össze kell fogni. Minden segítséget megadok ahhoz, hogy
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helyben tudjanak dolgozni a kmb-sek. Pauer István az egyik legfogékonyabb arra, hogy részt
vegyen tájékoztatásokon akár idősek, akár fiatalok körében. Megköszönöm a figyelmet.
Kerek Oszkár polgármester: A jelenlévők közül van-e hozzászólás?
Kormos Gábor: A legtöbbet mi, lakosok tudnánk tenni. Ha gyanús személyeket látunk,
jelezni kellene a rendőrök felé, megelőzhető lenne a bűnesetek nagy része. Fórumokon fel
kellene hívni a lakosság figyelmét erre.
Tari István képviselő: Megköszönöm a rendőrök munkáját. Olyan helyen lakom a
településen, ahol sokszor látom a rendőrök jelenlétét. 4 úton lehet bejutni a faluba, olyan
rendszereket lehetne felállítani, mely kamerázná a közlekedő járműveket.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni Gyetvai Tibor és a körzeti megbízottak
megjelenését, és szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

31/2009.(III.26.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a község közrend
és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt
tudomásulvétellel elfogadta.
Megköszönte a Hatvani Rendőrkapitányságnak az eddig végzett
munkáját. Felkérte a hatvani rendőrkapitányt, hogy a község
közbiztonságának érdekében az idegen személyek ellenőrzésével
szűrjék ki a bűnöző személyeket. Az eredményes bűnmegelőzés
érdekében tegye a lakosság felé közismertté a körzeti megbízottak
telefonszámait.
Fentiek érdekében a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés továbbra
is szükséges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a közben megérkezett Rostás Ákost a Gyöngyösi
Városi Televízió ügyvezetőjét, valamint az Egyházközség tagjait. Rostás Ákos ajánlatot
küldött az önkormányzatnak olyan lehetőséggel, hogy képújság, híradó működhetne a
Gyöngyösi TV-ben. Jó ötletnek tartom, ugyanis információt tudnánk kijuttatni a lakosság, és
környékbeli települések felé.
Rostás Ákos ügyvezető: A hét 5 napján híradót sugárzunk. Színesebbé szeretnénk tenni a
híradó műsorát. Önöknek is lehetőséget biztosítanánk a bemutatkozásra. Havonta 1 híradós
megjelenés, képújság, teletext, internetes megjelenés – az ajánlat.
Habány György képviselő: A havi 1 alkalom mennyi időben lenne, fix időpontban-e, mert
ha rendszeresen ugyanabban az időpontban jelenik meg a lakosság számítana rá.
Tari István képviselő: Ha két alkalom lenne, mit jelentene az önkormányzatnak?
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Molnár Istvánné: Mennyire döntheti el az önkormányzat, mi kerülhetne be, vagy Önök
mennyire szólnának bele a témát illetően?
Rostás Ákos ügyvezető: A havi 1 alkalom másfél, vagy kettő perc. Nem tud arra ígéretet
tenni, hogy mindig fix időpontban legyen, hiszen a történések változó időpontban vannak.
Ennek keretében nem tudnak több időt biztosítani, mert háttérbe szorulna Gyöngyös. Külön
műsor keretében akár fél óra is lehet, de az másik műfaj (pl. lehetne horti percek, havi
magazin, vagy testületi ülésről összefoglaló.) A tartalmat, témát Önök döntik el. A
közelmúltban történt bűncselekményről nem tájékoztatott bennünket a rendőrség, pedig jó lett
volna, tanulságként szolgálna.
Tari István képviselő: Egy-egy rendezvényen helyben készült felvételt sugároznának-e?
Rostás Ákos ügyvezető: Ha minőségben megfelel a felvétel, megoldható.
Kerek Oszkár polgármester: Havi 20 ezer Ft + áfa, ennyit kellene áldoznunk. Szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az ajánlatot
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
32/2009.(III.26.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy a Gyöngyösi Városi Televízióval (3200
Gyöngyös, Eszperantó út. 6/a), a kommunikációs szerződést kösse
meg.
A szerződés alapján a Gyöngyösi Városi Televízió havonta biztosít 1
híradós megjelenést, beszámolót, ezen kívül állandó képújság oldalt,
1TXT oldalt és egy bannert a weboldalán.
A megbízási díj: 20.000.-Ft+ÁFA/hó
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kerek Oszkár polgármester: Megérkezett Sári Péter, a Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft.
igazgatója. Korábban nem fogadta el a testület a díjemelést, így az önkormányzat fizeti a
különbséget a lakosság helyett. Ha most megemeljük a díjat, a lakosságnak már a második
negyedévben magasabb összeget kell fizetni. A második félévben megváltozik a szállítás,
esetleg változnak a díjak, és ismét emelni kellene, ezért azt javaslom, hogy most a II.
negyedévre ne emeljük még a díjat, viszont a második félévtől nem tudjuk ezt kikerülni.
Sári Péter igazgató: Néhány szót mond a cégükről, amely korábban VGV volt. Az
Önkormányzat tulajdonában volt, azonban ősztől kettévált, a Kft. viszi tovább a szállítást
jelenleg. Az Önkormányzat közbeszerzést írt ki a hulladékszállításra. Más lesz a tulajdonos,
de a szolgáltatást a Kft. viszi tovább. A díjra nem lesz hatással ez a dolog, a korábban adott
javaslat 1 évre szól. Polgármester úr újabb javaslat kidolgozását kérte. Megszűnne a 12,5 l-es
zsák. 3 féle javaslatot küldtek, mely mindenki előtt ott van.
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Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót a bizottságoknak.
Tari István képviselő: Ha létszámot nem emeltek, nem bővítettek, ilyen válságos időszakban
mi indokolta a díjemelést?
Sári Péter igazgató: Az árképzés módját tételesen közölni kell, melyet nekik előír a KSH.
Habány György képviselő: A KSH korábban kiadott egy adatot, majd módosította kisebb
összegre.
Sári Péter igazgató: A december elejei ajánlatot az akkori adatok, infláció alapján
készítették.
Horváth Sándor képviselő: Mi van akkor, ha júniusban megszűnik a horti szeméttároló?
Milyen kedvezményt adnak rászorulóknak?
Sári Péter igazgató: Amennyiben az önkormányzat nem fogadja el, vagy tudomásul veszi a
szolgáltató, vagy továbbszámlázza az önkormányzatnak, az önkormányzat vagy elfogadja,
vagy nem. Ezután bíróság dönti el. Úgy gondolták, díjjavaslatuk a törvényi előírásoknak
megfelel, ezért küldték ki a különbözeti számlát. Önkormányzati rendeletben szabályozhatják
kinek adnak kedvezményt, ők ezzel nem foglalkoznak. Ha a horti lerakót be kell zárni. Hort
benne van a Heves megyei Hulladékgazdálkodási Társulásban, így megoldható lesz az
elszállítás.
Horváth Sándor képviselő: Ha bezárásra kerül a horti lerakó, hogyan lehet kilépni a
szerződésből?
Sári Péter igazgató: A másik félnek meg kell téríteni a kárt szerződésbontásért.
Kerek Oszkár polgármester: A hulladéklerakókat bezárják szinte mindenhol. Az AVE
Magyarország nyerte meg a koncepciót, 6 éven keresztül tartják az árat. Nem látok
biztosítékot arra, hogy júniustól nem emelkedik az ár, hiszen Gyöngyösnek sincs lerakója, így
nekik is el kell szállítani máshova. Nyár folyamán térjünk vissza az áremelésre, most
javaslom, hogy vállalja magára az önkormányzat a lakosság helyett.
Tari István képviselő: A két bizottság is ezt javasolja. Mindig előre szedték a pénzt, a
korábban megállapodott utólagos fizetés helyett, tehát nem igazán tartották be a feltételeket.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Akik nem fizettek az első negyedévben, annak a
különbözetét miért számlázták ki az önkormányzatnak? Nem egyeznek az adatok sem a
családok létszámát illetően. Díjbehajtást Önöknek kellene elvégezni.
Sári Péter igazgató: Felhívják a figyelmét a nem fizetőknek, utána kell adók módjára
behajtani az illetékes önkormányzatnak. Aki nem fizette még be a díjat, be fogják hajtani,
mert ők is igénybe vették a szolgáltatást. Jogosult a lakosság az utolsó napon fizetni. A
díjemelés mindig a jogszabályoknak megfelelően történik. Minden települést megkeresett az
önkormányzat a közbeszerzés kiírása előtt, lehetőséget adva a csatlakozáshoz. Horti
önkormányzat nem élt a lehetőséggel. Ha ismert lesz az új tulajdonos, tájékoztatni fogja a
horti állásfoglalásról, lehet, hogy sikerül megegyezni.
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Kerek Oszkár polgármester: Nem történt megkeresés a Gyöngyösi Önkormányzat részéről
ebben az ügyben. Van-e más javaslat? Szavazásra bocsátja a fenti javaslat elfogadását. A
képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az ajánlatot elfogadta, és meghozta a
következő határozatot:
33/2009.(III.26.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a Gyöngyösi Hulladékkezelő
Kft. átdolgozott hulladékszállítási díjjavaslatát megtárgyalta.
A Képviselő-testület a II. negyedévben sem kívánja megemelni a lakosság által
fizetendő hulladékszállítási díjat. Az elmaradt bevételt kompenzációs számla
alapján megtéríti a szolgáltatónak.
Határidő: 2009. július 31
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a kanonok urat, és az egyházközség tagjait is.
Örülök, hogy létrejött egy ilyen találkozó.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 500 e Ft támogatást javasol
a temető rendbetételére.
Kerek Oszkár polgármester: Közmunka program keretében lehetőség lesz dolgozók
biztosítására.
Tari István képviselő: Örülök, hogy az önkormányzat olyan helyzetbe került, hogy tud
támogatást nyújtani.
Horváth Sándor képviselő: Sem a temetőtől, sem az egyháztól nem tudja függetleníteni az
önkormányzat magát. Olyan lehetőséget kell találni, akár egy szervezet létrehozásával, hogy
rendben legyen a temető, mert ez a falu érdeke is. A közmunka program egyszer véget ér,
akkor is meg kell oldani a rendben tartást.
Hegedűs Dezső képviselő: Lehet-e pályázaton indulni, mellyel anyagilag nagyobb lehetőség
lenne?
Somodi János kanonok: Elsősorban a templomot, utána a temetőt kívánjuk rendbe tenni. A
templom mennyezetét szigetelni kellene alulról, ugyanolyan minőségben, mint most van. Ez
sokba kerül. Korábban nem kaptunk önkormányzati támogatást, csak a lakosságra
számíthattunk. Az eddigi felújítások felemésztették a pénzkészletet. Komoly állványszerkezet
szükséges a templom belső festéséhez. 25 millióval tartozik a magyar állam (iskolát elvették,
kastély is az egyházé volt). A Magyar Állam korábbi ígéretétől eltérően az ilyen tartozásokat
szétosztja, de Hort nem fog kapni. Érsek úrtól azonban kértem segítséget. A temető az ő
számára is fontos, hogy szép legyen. Lajstromba vettük az egész temetőt. Felmérést
készítettünk, és adatokat vittünk számítógépbe az összes sírról. Magyarországon elsőként
vettük meg ezt a programot, és végeztük el a feladatot. Az utat megcsináltattuk a temetőben,
sorompókat helyeztünk el, azonban az emberek szétroncsolták, autókkal közlekednek a
temetőben. Az útépítéshez hozzájárult az önkormányzat, ennek fejében egy épületet adtunk
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cserébe. Az új temető rész rendben van. Kerítésre is szükség van, de nem tudjuk megoldani.
Ha az önkormányzat megszavazza az 500 ezer Ft-ot, kapukra kellene költeni. Sajnos a
konténerekbe háztartási hulladékot is hordanak a lakosok, ezért gyakran kell szállíttatni, ami
nagyon sokba kerül. Temető-gondnok kérdése is felmerült. Anyagilag nem bírnánk. Dencs
János a temető gondnok jelenleg, aki a hivatalos ügyek intézése mellett a temetővel is
foglalkozik.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Lakosok arra kértek, hogy sár
mentesítsem a temetőt. A sírok között nagy sár van. Kb. 2 évvel ez előtt felajánlotta kanonok
úr, hogy az önkormányzat vegye át a temetőt. Elviekben támogattuk is, de nem volt olyan
helyzetben akkor az önkormányzat anyagilag, hogy el tudta volna vállalni. Az utóbbi időben
kanonok úr azt mondta, hogy az érsek úr nem járulna hozzá. Tudni kell, hogy a temetővel
kapcsolatos pályázatokra az önkormányzatnak van lehetősége. Megfontolásra javaslom az
egyháznak, hogy gondolkodjon el a temető átadásáról. Nem az a fontos, hogy az egyházé,
vagy önkormányzaté legyen, hanem az, hogy rendben legyen. A korábbi tartozást (1,5 millió
Ft-ot) szerettem volna akár kiegészítve, a kerítésre fordítani. A ravatalozó előtti terület nem
rendezett. A támogatáson kívül munkával is tudna segíteni az önkormányzat a temető
helyzetén.
Somodi János kanonok: Sár van a temetőben, mert föld van. Ha a két sír között 60 cm van,
lehet járdát építeni. 1999-ben adtak ki egy törvényt, hogy a temetőt rendbe kell hozni 5 év
alatt. Elkészült a helyi szabályzat, adunk az önkormányzatnak is, ha elfogadásra kerül. Az új
temetőben minden feltétel meg van. A régi temető használatának módját törvény szabályozza.
A temetőnek két útja van, az Akácfa úttól, és a ravatalozóhoz vezető út, ami nagyon csúnya.
Korábban felajánlottam ugyan a temetőt, de az arcokon azt láttam, nem örülnek neki. Az
érsek út határozottan azt mondta, ne adjuk át.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvas egy levelet, melyet Piroska Csabáné írt a régi
temetővel kapcsolatban.
Somodi János kanonok: Exhumáltatni kell a helyeket, hozzányúlni nem lehet. Csak úgy
lehet hagyni, ahogy most vannak. Elmozdítani nem lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Meg kell őrizni a régi emlékeket. Vannak jeles ünnepeink, pl.
hősök napja, karácsony, március 15-e, melyeket közösen megünnepeltük. Javaslom, hogy
augusztus 20-át is közösen ünnepeljük meg.
Somodi János kanonok: Semmi akadálya. Kezdhetünk a templomban, és folytathatjuk a
községben.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek véleménye?
Piroska Csaba: Örülök a kompromisszum készségnek, ami az önkormányzat és egyház
között elindult. Tetszik Horváth Sándor képviselő úr ötlete egy társaság létrehozásával
kapcsolatban. Őrizni kellene a temetőt. A lakosság is valószínűleg részt venne a rendezésben.
Nagyon fontos a lezárás, körbe kerítés. Legalább egy temetőgondnokra szükség van
feltétlenül. A megoldás lehet akár egy független civil szerveződés.
Czibolya Béláné: Temetőgondnokra szükség van feltétlenül. Az emberek szemléletével is baj
van sajnos Horton. Ha lenne, aki felügyelné, nem lennének talán rongálások.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az 500 ezer Ft-os támogatást a temetőre.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
34/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság valamint a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján
az Egyház részére a temető infrastruktúra támogatására 500.000.- Ft, azaz
ötszázezer forint támogatást biztosít.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Következő téma a Közfoglalkoztatási Terv. Ismerteti a főbb
pontokat, majd kéri a testület véleményét. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a
terv elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervet a Szociálpolitikai Kerekasztal támogató javaslatát is
figyelembevételével elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai
kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február
15-ig nyújtsa be a Képviselő-testülete számára elfogadásra.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: A törvényhozók hatályon kívül helyezték a luxusadóról szóló
törvényt, ezért kéri a helyi rendelet hatályon kívül helyezését. Az előterjesztés alapján a
képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta a luxusadóról szóló rendelet hatályon
kívül helyezését:
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
4/2009. (III.27.) rendelete
a luxusadóról szóló
10/2006.(III.23) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmánybíróság

11

155/2008.(XII.17.) AB határozatában foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a luxusadóról szóló 20/2008.(XI.28.)
rendelete hatályát veszti.
2. §.
E rendelet visszamenőleges hatállyal 2008. december 17-én lép hatályba, és 2009. április 1-én
hatályát veszti.
Hort, 2009. március 26.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Pályázati lehetőség van az iskola és óvoda nyílászáróinak
cseréjére, valamint az iskola fűtéskorszerűsítése. Kéri a képviselő-testület támogatását a
pályázaton való részvételre. Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását, és a képviselő
testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
36/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja támogatási
kérelmét „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet” alapján a Batthyány József
Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítésére, az Önálló Napköziotthonos
Óvoda és az iskola elavult nyílászáróinak cseréjére, illetve óvodai
eszközbeszerzésre.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (számlapénz)

Összeg (Ft)
4.762.904,-

Igényelt támogatás

19.051.614,-

Összesen

23.814.518,-

A Képviselőtestület a saját forrás összegét – a tartalék keret terhére – a 2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) számú rendeletében biztosítja.
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Határidő: 2009. április 3.
Felelős: polgármester
jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szükséges a közbeszerzési terv módosítása, melyet szavazásra
bocsát. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

37/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2009.(III.26.) számú határozatában
foglaltak alapján „a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján benyújtott pályázatának nettó összegével a
20/2009.(II.12.) határozattal elfogadott közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja.

2009. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

A közbeszerzés
várható időpontjai

típusa*

A tervezett közbeszerzés tárgya

A
hirdetmény Teljesítés
feladásának
ideje
ideje
hó

1 Háziorvosi rendelők áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel
2 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
3 Út és járdaépítés
4 Szabadság tér megújítása

év

hó

A közbeszerzés előzetesen becsült
értéke (nettó)

Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2009.

2

6

2009 12

34.873.000

2
2
2

6
8
6

2009 12
2009 12
2009 12

19.365.000
12.830.000
22.897.000

1 Szociális és gyermekétkeztetés
4
6 2009 12
10.827.000
2 Szemétszállítás
4
7 2009 12
18.000.000
( * = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
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koncesszió)
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves közbeszerzési tervet az önkormányzat
honlapján tegye közzé.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: polgármester
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Vilmányi Sándor elvégezte a tűzvédelmi felülvizsgálatot, és
elkészítette a tűzvédelmi szabályzatot minden intézmény részére, valamint a dolgozóknak
oktatást tartott. Elvégzi az aktuális tűzvédelmi feladatokat. Szükség a megbízási szerződés
megkötése. Javaslom, hogy 30 000 Ft/ negyedéves díjazásban részesüljön. Szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
38/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Vilmányi Sándor
(Székelyudvar, 1966.07.14, an: Csutak Ildikó) 3014. Hort, Mátra út 13. szám alatti
lakost az önkormányzat intézményeiben a tűzvédelmi feladatok ellátásával.
Megbízási díj: nettó 30.000.-Ft/név.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megvizsgálta Vincze
Csaba és felesége kérelmét a 687 hrsz-ú önkormányzati telek megvásárlásával kapcsolatban,
és támogatja annak értékesítését részükre.
Horváth Sándor képviselő: Miért kell mindig testület elé vinni a telkek eladását?
Fölöslegesnek tartom, hogy erről mindig tárgyaljunk.
Kerek Oszkár polgármester: Ez így törvényes, ezért tárgyaljuk meg. Szavazásra bocsátja a
telek eladás elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatot:

39/2009.(III.26.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
javaslata alapján a horti 687 hrsz-ú, természetben Hort, Ifjúság és Rét út sarkán
található, 1385 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan vevőjéül Vincze
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Csaba és neje Vincze-Oroszi Kitti, 3014 Hort, Magyar út 10. szám alatti
lakosokat jelöli ki.
Az ingatlan Bruttó vételára 800 Ft/ m2, Összesen: 1.108.000.-Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezer forint.
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 19/2007.(X.18.) rendeletének 2.§.(2).
bekezdése alapján - kétéves beépítési kötelezettség mellett - a gyermektelen fiatal
házaspárokat 30% , azaz 332.400.-Ft kedvezmény illeti meg.
Fentiek figyelembe vételével a vevők részére a horti 687 hrsz-ú ingatlant
kedvezményesen 775.600 –Ft, azaz hétszázhetvenötezer- hatszáz forint vételárért
a megtekintett állapotban ½ – ½ tulajdoni részarányban, a vételárnak 2008. május
31–ig történő kiegyenlítését követően a tulajdonában adja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek alapján az
adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalt Molnár István
ingatlan felajánlásáról. Megállapították, hogy mivel a terület kicsi, a mögötte lévő ingatlan
megvásárlásával együtt lehetne hasznossá tenni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Molnár István 3014 Hort,
Kertalja út 72 szám alatti lakos által és tulajdonostársainak a 158 hrsz-ú ingatlan
10/20-ad részének felajánlását megtárgyalta.
A felajánlott ingatlan a 2055 hrsz-ú ingatlan igénybevételével egy Toldi – Kertalja
út közötti összekötő út kialakítására, bővítésére lenne alkalmas.
A felajánlott ingatlan felajánlásának elfogadását a Képviselő-testület a többi
tulajdonostárs hozzájárulásától teszi függővé.
Határidő: Folyamatos, 2009. december 31.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Tari István képviselő: A bizottság megtárgyalta Cuczka Árpád telekvásárlási kérelmét is,
melyet oly módon támogatnak, hogy figyelembe kell venni az ott lakók akaratát is,
elővásárlással, ill. hozzájárulással kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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41/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Cuczka Árpád 3014 Hort,
Patak út 9. szám alatti lakos telekvásárlási kérelmet megtárgyalta.
1. A Képviselő-testület kérelmének részben helyt ad, és a telekmegosztást
követően Cuczka Árpád 3014 Hort, Patak út 9. szám alatti lakos részére
értékesíti a 1279/6 hrsz-ú ingatlanból, a kérelmező ingatlanának (1279/5 hrsz)
jobb telekhatár vonal meghosszabbításával a patakig, illetve ettől balra lévő
területet. A terület eladási ára 200.-Ft/m².
2. Amennyiben a Patak úti lakosok a 1279/6- 1279/7- 1279/8 hsz-ú területek
elővásárlásával nem élnek, úgy ezen területek kérelmező részére az 1.pont
szerinti eladási áron értékesíthető.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Oktatási bizottság megszüntetését szavazzuk meg, mivel nincs
olyan személy, aki az elnökséget elvállalná. Külsős tagokból álló egyesület eredményesebben
tudna működni, ahol képviseltetnék magukat az oktatási intézmények, fiatalok, stb.
Horváth Sándor képviselő: Erdélyi László szeretné-e visszavállalni az elnökséget?
Erdélyi László képviselő: Nem kívánom elvállalni.
Balázs Ferenc képviselő: Elvállalnám az oktatási bizottság vezetését, amennyiben a tagok
egyetértenek, nem lenne szabad szétesni egy ilyen bizottságnak. Ki lehetne bővíteni több
taggal.
Kerek Oszkár polgármester: A bizottságnak az ifjúság, sport, kultúra, oktatás területén is
nagyon sok teendője van. Az oktatási bizottság tagjai támogatják Balázs Ferenc elnökségét.
Kérdés, hogy mindenki vállalja-e a többletmunkát. Szavazásra bocsátja az oktatási bizottság
elnöki posztjára jelentkező Balázs Ferenc személyének elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
42/2009.(III.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Erdélyi László elnöki
tisztjéről történő lemondása miatt a Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökének Balázs Ferenc képviselőt megválasztotta.
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a Bizottsági munkát fogja össze.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottsági elnök.
16

Ferge Jánosné jegyző: Írásos előterjesztésként is megküldésre került az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 10/2000.(IX.20.) rendelet módosítása. A
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
javaslata alapján a 13.§ (1) bekezdésének módosítása révén a Polgármesteri Hivatal helyet a
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság gondoskodna az önkormányzat tulajdonában lévő
egyéb bel- és külterületi ingatlanok, kertek bérbeadásával történő hasznosításáról és a
mezőgazdasági célú haszonbérlet 2 Ft/m2-ről 3 Ft/m2-re emelkedjen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009.(III.27.) rendelete
a
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 10/2000.(IX.20.) rendelet
módosítása
Hort Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
1.§./6./b.pontja,(továbbiakban ötv.) valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
Törvény 108.§.(továbbiakban Áht.) felhatalmazása alapján az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában leírtakat is figyelembe véve a vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2000.(IX.20) az alábbi rendeletét (továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja.
1.§.
Az ÖR 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
13.§. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb bel- és külterületi ingatlanok,
kertek bérbeadásával történő hasznosításáról a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság gondoskodik.
2.§.
Az ÖR 13.§ (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:
(2) A fenti bekezdésben jelzett ingatlanok bérleti díja:
 külterületi ingatlanok, belterületi kertek mezőgazdasági célú bérbeadása 3.Ft/m²
/gazdasági év
3.§.
Ezen rendelet 2009. április 01-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
az alaprendeletet módosító 7/2005.(II.16.) 3.§.-a.

Hort, 2009. március 26.
Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Kértem, hogy készítsenek tervet a hiány leépítésére a
bizottságok. A művelődési ház elejét külön kellene fűteni, mivel jelenleg az egészet csak
együtt lehet, nincs leválasztva. Óvodában napkollektor bojlerekhez. Az energia árak
emelkedése miatt alternatív fűtési mód bevezetésére lesz szükség előbb-utóbb. (pellet, fa).
Energiafüvet, erdőt lehetne telepíteni. Termálvíz lehetőségét ki lehetne használni. Tanuszoda
építéséhez kb. 300 millió Ft-ra lenne szükség. Befektető vállalná a felét, másik felét állami
támogatásból lehetne finanszírozni. Bevétel növelése kizárólag befektetőkkel lehetséges.
Balázs Ferenc képviselő: A bevételek növelése nagyon fontos. A konyhával kapcsolatban
nem kaptunk olyan anyagot, hogy egyértelműen dönthettünk volna a sorsáról. Közbeszerzést
kell kiírni, ennek a határidejét most meg kell állapítani. Kft. létrehozására is adjunk határidőt,
joganyag készüljön el, és lépjük meg
Ferge Jánosné jegyző: A közbeszerzést elő kell készíteni, következő testületi ülésre be is
hozzuk az új szabályzatot. A közbeszerzés határidejét állapítsuk meg a testület, legalább 45
nap az átfutási idő. Szeptembert tartom reálisnak.
Kerek Oszkár polgármester: 4 év alatt 40 milliót dobunk ki a konyhára. Mindenkinek állást
kell ebben foglalni.
Tari István képviselő: Meg kell keresni a környékbeli szállítókat, árajánlatot kérni, utána ki
lehet írni a közbeszerzést.
Molnár Istvánné képviselő: Ha egyszer bezárjuk a konyhát, itt többet nem lesz konyha.
Azzal értenék egyet, ha vállalkozónak adnánk át, talán fel is újítaná. Néhány emberrel
beszéltem, elégedettek a minőséggel. Az ide szállított étel nem lehet egyenértékű minőségű az
itt főzött étellel.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Egyetértek Molnárnéval, azonban 20-30 milliót nem
tudunk rákölteni a konyha felújítására.
Kerek Oszkár polgármester: Válság idején nem gondolkodhatunk ilyen mértékű
fejlesztésről. Felelősséggel kell dönteni a hiány leküzdéséről. A kormány nem ad pénzt a nem
kötelező feladatokra. A hiány összegéből lehetne mást fejleszteni. A környékbeli konyhák
frissen főznek, foglalkoztatnák az embereinket is.
Balázs Ferenc képviselő: Foglalkozzunk legalább a Kft. létrehozásával.
Kerek Oszkár polgármester: Nem akarja támogatni az állam a Kht-ket, most változás
várható áprilistól.
Tari István képviselő: Gyógyszertár felett is van lakásunk, ami nem biztos, hogy megéri
megtartani.
Ferge Jánosné jegyző: Írásos anyagként megküldésre került a képviselő-testület tagjainak és
a Megyei Önkormányzat részére a Szolgáltatástervezési Koncepció. A Kerekasztal az anyagot
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megtárgyalta és egy-két apróbb módosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A megyei önkormányzat véleményének ismeretében javasolja a Szolgáltatástervezési
Koncepció képviselő-testületi megvitatását.
Horváth Sándor képviselő: Egy lakos megkérdezte minek van a mikrobusz? Szeretném
tudni ki jár vele, miért nem tudjuk megoldani, hogy idős embereket orvoshoz, szakrendelőbe
behordjuk? Tartalom nélkül nem lehet hosszú távon dolgozni. Nem arra való a jármű, hogy a
dolgozók egyik utcából a másikig elmenjenek vele.
Ferge Jánosné jegyző: A Támogató Szolgálat megszűnt, így az önkormányzatnak már nincs
jogosultsága idős, beteg személyek szakrendelésre történő szállítására. A gépkocsi az
önkormányzat tulajdonában van. Amennyiben szükséges és más lehetőség nincs, úgy a
polgármester úr egyedi engedélyével segítünk a probléma megoldásában, de figyelembe kell
venni, hogy munkaidőben egy emberrel nem lehet ott fél, vagy egész nap egy személy pl.
Egerben.
Kerek Oszkár polgármester: A mikrobusz az önkormányzaté. A testület különítsen el erre
összeget, hogy beteget szállíthasson, ugyanis nem kérhetünk érte pénzt. Ha egy-két embert
elszállítunk, egyre többen jelentkeznek, arra a célra egy embert kell foglalkoztatni,
üzemanyagot biztosítani, erre nincs lehetőségünk.
Erdélyi László képviselő: A műszaki csoport ellenőrizze a két kapu biztonságát. A
tornaterem beázik, még belefér a jótállásba.
Horváth Sándor képviselő: Ha ott parkolnak a kamionok a kosárpályán, a palánkokat
vitessük el onnan, amíg el nem lopják.
Balázs Ferenc képviselő: A képviselői vagyonnyilatkozatok átvétele megtörtént. A TÖOSZ
állásfoglalásában javasolta a polgármesteri kereset kiegészítés vonatkozásában a Pttv.4/A.§-a
szerinti jutalom megállapítását. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság évvége felé visszatér a
javaslatra.
Kerek Oszkár polgármester: Csábi Zoltánnal ismételt tárgyalásokat folytatunk a bel és
külterület között lévő út 5 m-re történő kiszélesítése tárgyában. Előző tárgyalások
eredményeképpen 4 m-es útszélesítésig eljutottunk, de Virág Ferenc földtulajdonos részére ez
az útszélesség nem felel meg. Csábi Zoltán az utat megvásárolná és az érintett
földtulajdonosok számára saját ingatlanán keresztül biztosítaná az 5 m-es szolgalmi utat.
Habány György: A Sportegyesület írásban kérte a támogatás ütemezését, szerintem technikai
hiba lehetett, hogy nem kaptuk meg a támogatást. A Hort Sportkörnek kötelező évente egy
beszámolót tartani, a pénzügyi dolgokról. A következő ülésen le fogok mondani. Úgy
vállaltam, hogy fél, vagy maximum 1 évig leszek elnök. El kell gondolkodni azon, ki fogja
képviselni az önkormányzatot a vezetőségben. Amit vállaltam, elvégeztem, összejött a csapat,
elég jól működnek. Kérem a testületet, vegye ezt tudomásul.
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Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nincs, az ülést berekesztem.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Balázs Ferenc
képviselő

Bódi Jánosné
képviselő
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