Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 29-én
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
31/2010.(IV.29.) 2009. évi költségvetés és fejlesztési feladatok zárszámadásáról szóló
beszámoló
32/2010.(IV.29.) A belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése, utóellenőrzések
tapasztalatai
33/2010.(IV.29.) Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok
ellátásáról szóló beszámoló
34/2010.(IV.29.) Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat munkájáról
35/2010.(IV.29.) Beszámoló a Családsegítő szolgálat munkájáról
36/2010.(IV.29.) Beszámoló a HECS munkájáról
37/2010.(IV.29.) Közmeghallgatás előkészítése
38/2010.(IV.29.) Príma-Út 2004 Bt 4 megbízása útépítési, kátyúzási és ároképítési munkák
39/2010.(IV.29.) Kulturális Centrum vezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
40/2010.(IV.29.) Kulturális Centrum vezetői álláshelyre pályázat kiírása
41/2010.(IV.29.) Kulturális Centrum vezetői megbízás meghosszabbítása
Rendeletek
Tárgy
6/2010 (IV.29.) 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) rendelet módosításáról
7/2010 (IV.29.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község képviselő-testületének 2010. április 29-én megtartott nyílt üléséről a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Rózsavölgyi Jánosné
4. Balázs Ferenc
5. Bódi Jánosné
6. Csontos András
7. Habány György
8. Hegedűs Dezső
9. Horváth Sándor
10. Molnár Istvánné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

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

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László képviselő
Javasolt napirend:

1./ 2009.évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése, utóellenőrzések
tapasztalatai
Előterjesztő: Novák Lajos
3./ Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó
5./ Beszámoló a HECS munkájáról
Előadó: Kiss Edit intézményvezető
6./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, valamint jegyzőkönyv
hitelesítőnek Molnár Istvánné és Balázs Ferenc képviselőket javasolja. A képviselő-testület a
javaslatokat elfogadta.
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1. Napirend: Költségvetési beszámoló
Kerek Oszkár polgármester: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megtárgyalta ezt a
napirendi pontot. Kéri az elnök urat, adjon tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.
Balázs Ferenc képviselő: Terven felül sikerült a 2009-es év. A Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Kozák Gáspárné pü.csop.vez.: A 2/a táblánál korrigálja a beruházások, felújítások összegét.
Horváth Sándor képviselő: 4. táblázatnál – hiába módosítjuk, mert nem látszódik, hogy a
konyhának van-e állami támogatása, vagy nincs. A védőnőknél is pl. ha 50 % fölé kerül az
önkormányzat támogatása, nem biztos, hogy tudjuk tartani a tervezett adatokat. 7.sz. táblázat:
2012-ig le van bontva milyen kötelezettségek vannak. Hulladékgazdálkodás túl nagy összeget
mutat, vízműnek a szolgáltatása is szerepel. A nyereségen felül még nem tudjuk mennyi plusz
van, és még nekünk kell hozzátenni. Ezt gondnak tartja. Mezőgazdasági szolgáltatásból kb. 2
millió Ft bevétel van, ez miből tevődik össze?
Kozák Gáspárné: Földek utáni bérleti díjak, melyek áthúzódtak 2009 márciusára az NFA
részére. Kaptunk támogatást, de valamennyit vissza is kellett fizetni. Másik része az, hogy
2009-ben csökkent a terület, így még mindig lesz visszafizetés.
Balázs Ferenc képviselő: A község költségvetése 10 éve nem tud emelkedni (bevételek
hiánya, támogatások csökkentése miatt). Nagyobb fejlesztések nincsenek benne, ezért pusztul,
amortizálódik sok minden. Ez a helyzet nem tartható tovább, az új kormányzatnak lépnie kell
ebben az ügyben is, mert az önkormányzatok le fognak épülni.
Kerek Oszkár polgármester: Az iparűzési adó befektető útján 2008-ban megduplázódott.
2009-ben a válság miatt 20 millióval csökkent, mégis legmagasabb lett az eredmény 2009ben. Ez csak akkor tartható, ha a bevételi oldalt meg próbáljuk növelni. Lefaragni is kell, de
nem ez a megoldás, hanem a befektetők vonzása.
Balázs Ferenc képviselő: Sajnos állami szinten elvonások vannak, így a bevétel növekedése
szinte nem látható ezek miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat negatív irányból indult el, azonban már az
elmúlt évben fejlesztéseket tudtunk felmutatni. (utak, könyvtár felújítás) A település jó
hírnevét viszik tovább azok az emberek, akik itt különböző rendezvényeket tartanak (pl.
jelenleg az ÁNTSZ).
Tari István képviselő: Vissza kell gondolni 2006-ra, honnan indultunk, és most hol tartunk szeretné, ha ezeket a dolgokat propagálnák a jelenlegi képviselők, mert sok kellemetlen hír
származik tőlük a lakosok felé. Ha ezt a tendenciát szeretnénk folytatni, a valóságot kell
propagálni. Amit nem tudnak pontosan, kérdezzék illetékes embertől, és az adják tovább, ne
valótlan információ menjen kifelé.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri az intézményvezetők véleményét. Mivel nem volt több
hozzászólás, szavazásra bocsátja a zárszámadási beszámoló elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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31/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett, 2009. évi költségvetés és fejlesztési feladatok zárszámadásáról szóló
beszámolót megvitatta, és azt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a
Könyvvizsgáló javaslatát is figyelembe véve elfogadta.

Ferge Jánosné jegyző: 2009. évi zárszámadással és költségvetési rendeletmódosítással
kapcsolatban mindenki megkapta a könyvvizsgálói jelentést, sajnos Novák Lajos nem tud
jelen lenni egyéb elfoglaltsága miatt.
Balázs Ferenc képviselő: Novák Lajos részletesen ismertette jelentését a Pénzügyi Bizottság
ülésén. Továbbra is szoros gazdálkodást kell folytatni. A bérek továbbra is magas összeget
tesznek ki. Minden rendben talált a könyvvizsgáló.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendeletmódosítás, majd a
zárszámadási rendelet elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta az
alábbi rendeleteket:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
6/2010. (IV. 29.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II.13.) rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a – 2009.
január 1. és december 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat
érintő határozatainak átvezetése miatt a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.13.)
rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§

Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2009. évi
költségvetésének

a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét

TERV

Mód.

Mód.

Mód.

408.325
387.718

26.989 10.065 13.202
25.528 9.949 7.971

458.581 ezer forintban,
431.166 ezer forintban,
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c) A hiány összegét
állapítja meg.

20.607

1.461

116

5.231

27.415 ezer forintban

2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
208.760 8.699 3.997
63.745 2.564 1.009
78.687 5.941 1.875
3.238 3.158
3.692
14
10.877 5.136 3.070
1.330
3.572
9.960 1.876
100
0
0
0
0
0
0
k. 2.290 -192
9.915
-22
4.415 -171
1.500
3.280
3.064

4.736 226.192 E Ft személyi jellegű juttatások
-1.066 66.252 E Ft munkaadókat terhelő járulék
4.504
91.007 E Ft dologi kiadás
215
6.611 E Ft egyéb folyó kiadások
719
4.425 E Ft működési célú pénzeszközátadás
2.422
21.505 E Ft Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
1.330 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
4.633
8.205 E Ft Felújítás
3.499 15.435 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt
-1.827
271 E Ft Általános tartalék
-4.633
5.260 E Ft Céltartalék
4.244 E Ft Egyéb tartalék
1.500 E Ft Hitelek kamatai
3.280 E Ft Finanszírozási kiadások
3.064 E Ft Értékpapír vásárlás

A 2009. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
104.938
260.630
0
13.672
2.308
6.170
20.607
0

2.346
729 1.573 109.586 E Ft Intézményi működési bevételek
1.960 5.617 -1.837 266.370 E Ft Normatív támogatások
6.940 1.213 2.748 10.901 E Ft Központosított előirányzatok
0 E Ft Egyéb közp.támogatások
4.690 2.290 558 21.210 E Ft Támogatásértékű bevételek
0 E Ft Termőföld bérbead.jöv.
419 2.727 E Ft Támogatási kölcsönök, hitelek vissz.tér
100
6.270 E Ft Felhalm.és tőkejellegű bevételek
1.461 116 5.231 27.415 E Ft Hitelek, Hiány
9.592
4.510 14.102 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., -12sz.,
mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet 2010. április 29-én lép hatályba.
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Hort, 2010. április 16.
.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010. (IV.29) rendelete
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásról
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82.§-a valamint
az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormány
rendeletben meghatározottak alapján a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1-8 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
52.571 E Ft
443.220 E Ft
430.309 E Ft
65.482 E Ft

nyitó pénzkészlet
tárgyévi bevétellel
tárgyévi kiadással
pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, bevételi és kiadási
előirányzatonként az 1-3 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
működési kiadási előirányzatainak teljesítését a 4 és 4/1. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5 és 5/1 számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó tartalék felhasználás kimutatását a
6.számú melléklet tartalmazza.
4.§.
A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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5. §
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 8/a., 8/b.,
8/c. számú mellékletekben, a vagyon kimutatását a 9. számú mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hort, 2010. április 29.

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

2. Napirend: Belső ellenőrzési jelentés
Ferge Jánosné jegyző: Kicsit késve küldte meg a belső ellenőr a jelentést, de talán mindenki
el tudta olvasni. Ismerteti főbb megállapításait. 2009. évben az Audit-Consulting ’60 Kft,
2010-től a Vincent Audit látja el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzési jelentés a
2009. évi ellenőri munkáról ad tájékoztatást.
Balázs Ferenc képviselő: Van-e oka annak, hogy a mostani belső ellenőr nem jelent meg?
Horváth Sándor képviselő: Szeretett volna többet megtudni a visszafizetendő normatívákról
is.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a következő ülésre hívják meg az új belső
ellenőrt, tájékoztatásra. Szavazásra bocsátja a belső ellenőr jelentésének elfogadását. A
képviselő-testület 1 tartózkodással és 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
32/2010.(IV.29.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzésnek a
2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolóját
megtárgyalta, és azt elfogadta.

4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítése az előadónak?
Rendik Anita szoc. és gyámügyi előadó: Gyermekvédelmi törvény előírásai szerint készült a
beszámoló.
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Bódi Jánosné képviselő: Mindenre kiterjedő beszámolót olvashattak, elfogadásra javasolja.
Sok újinformációhoz juthatott mindenki.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e vélemény, hozzászólás? Szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló 2009. évi beszámolót megtárgyalta és azt
elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója következik.
Megkérdezte, van-e kiegészítése az előadónak.
Berta Imréné: Igyekezett Rendik Anitával egyeztetve a törvényi előírásoknak megfelelően
elkészíteni a beszámolót. Kéri, hogy a tárgyi feltételeket javítsák, lépcsőn való feljárás
balesetveszélyes, ennek megoldását szeretné.
Bódi Jánosné: Új ellátási forma előterjesztése történt-e? Magatartás és teljesítmény zavart
miben látják?
Berta Imréné: Egy olyan segélyalapra lenne szükség, amelyhez krízishelyzetben hozzá
lehetne nyúlni, pl. hirtelen nem tudnak gyógyszert kiváltani, vagy nincs élelme a családnak.
Magatartási zavar: családban keresendő a probléma, de a megnövekedett tananyag is lehet az
okozója. A szülők nem igazán foglalkoznak a gyerekekkel, nem tud teljesíteni, és magatartási
zavarhoz vezethet a feladatok el nem végzése. Mindig külső okot keresnek a szülők, elhárítva
a felelősséget saját magukról. Egyre több az ilyen problémával küzdő gyermek.
Bódi Jánosné képviselő: A mai társadalom hozza létre. A felnőttek megoldatlan problémái a
gyerekekre vetítődnek. Magatartási, vagy tanulmányi problémával reagálnak, ezzel hívják fel
magukra a figyelmet. A helyi gyermekvédelem odafigyel ezekre a problémákra. Javasolja a
beszámoló elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola és önkormányzat nem tudja egyedül megoldani
ezeket a gondokat, a szülők is kellenek hozzá. Kihasználják azt, hogy a gyerek szent és
sérthetetlen, nem is mernek neki szólni. Tehetetlenek ezzel a problémával.
Hegedűs Dezső képviselő: A beszámolót jónak értékeli. Probléma megoldásához honnan tud
segítséget kérni?
Berta Imréné: Pszichológus segítségét kérheti, de helyben nincs ilyen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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34/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézmény Alapszolgáltatási Központ- 3021 Lőrinci, Bem J. út 2.Gyermekjóléti Szolgálatának
2009. évi munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadta.

Kerek Oszkár polgármester: A családsegítő beszámolójával kapcsolatban van-e
vélemény, kérdés?
Bódi Jánosné képviselő: Részletekre lebontott beszámolót olvashattak. A nyári napközi: 5
hetet tud biztosítani gyerekeknek színvonalas, tartalmas programokkal – ezt
tiszteletreméltónak tartja. A segítő pedagógusok is dicséretet érdemelnek a munkájukért. A
helyi nagycsaládosok összefogására is tettek kísérletet, hogy egymás problémáit megismerjék,
tapasztalatot cseréljenek. Úgy tudja, kevés számban jelentek meg a szülők. Ha létrejönne
ilyen csoport, el kellene tekinteni a tagdíjtól. A kezdeményezést jónak tartja.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat beszámolóját. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hort – Ecséd – Csány
Települések Szociális Ellátó Intézmény Családsegítő Szolgálatának 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: Mindhárom szolgálat elég sok munkát végez a településen.
Nem csak a gyerekekről van szó, hanem pl. tűzifát kaptak a rászorulók a javaslatuk alapján,
sőt tejosztásban is részt vettek elég sokan. Együttműködtek a jó cél érdekében. Megköszöni
munkájukat, nagyon fontos feladatot látnak el.
5. Napirend: Beszámoló a HECS munkájáról

Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Horváth Sándor képviselő: Kiss Edit az Idősügyi Tanács titkára is. Tárgyszerűnek, jónak
tartja munkáját. Precízen vezeti a jegyzőkönyveket, megköszöni munkáját. Reméli, eljutnak
oda, hogy hétvégén is el tudják látni az időseket, az lesz az igazi.
Kerek Oszkár polgármester: Néhány változtatást szeretne javasolni. A Rendőrség
hamarosan átköltözik a művelődési házba. Az ifjúságnak nincs helye Horton. Az ÖNO-ra
tulajdonképpen nincs szükségük, mert nem járnak be az idősek. Ott helyet kaphatna az
ifjúság, senkit nem zavarnának. Az ÖNO pedig átköltözhetne a Rendőrség alsó épületrészébe.
A felső szinten pedig a 2-3 év között korosztályt el tudnák helyezni, mivel a GYES már csak
2 évig jár. Családi napközi lenne a megoldás. 2-3 embernek tudna munkát biztosítani. Új
szolgáltatást nyújthatnának a horti embereknek. Nyár közepére lesz meg az
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egészségcentrumos pályázat eredménye, akkor a rendelők is felszabadulnának. A képviselőtestületnek el kell ezen gondolkodni.
Megköszöni a dolgozók munkáját. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hort – Ecséd – Csány
Települések Szociális Ellátó Intézmény 2009. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

3. napirend: Közmeghallgatás előkészítése
Kerek Oszkár polgármester: A közmeghallgatás május 13-án, csütörtökre tervezi. Témák
lesznek: 2010. évi fejlesztések, 2009. évi zárszámadás. Kik azok, akik tájékoztatást
szeretnének adni a lakosságnak a közmeghallgatáson? (Nem volt hozzászólás)
Szavazásra bocsátja a közmeghallgatás időpontját és helyét. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közmeghallgatást 2010.
május 13-án 17,00 órai kezdettel tartja meg a Kulturális Központ Közösségi
Házában.
6. Napirend: Bejelentések, indítványok:
Kerek Oszkár polgármester: Korábbi testületi ülésen kérdés hangzott el a rendőrkapitány
úrhoz a bűnelkövetők összetételével, ill. bűncselekmények módjával kapcsolatban. Ismerteti a
levelet.
Habány György képviselő: Az ő kérdése az volt, hogy milyen hatékonysággal működik a
felderítés.
Kerek Oszkár polgármester: Visonta község polgármestere Szarvas László megkereste a
környékbeli önkormányzatokat, hogy támogassák a Mátravidéki Erőmű Zrt. fejlesztését, a
térség munkaerő megtartásának érdekében.
Habány György képviselő: Úgy tudja, új projekt indul éppen mostanában, tudomása szerint
senki sem akarja megszüntetni, ezért nem érti miért kéri a segítségünket.
Horváth Sándor képviselő: Sok helyről szedi össze az embereket, de az iparűzési adót
Visontának fizeti kizárólag. Nem kellene több települést is támogatni? Vannak, akik nagy
nyereséggel dolgoznak, és mégis támogatást várnak. A környezetet azonban szennyezik a
széljárásnak megfelelően.
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Balázs Ferenc képviselő: Környezetvédelmi díjat szerettek volna tőlük kérni, mely
csorbítaná a nyereségüket. Visonta és Detk érthetően aggódik, de nem kellene politikai
nyilatkozatot tennünk, hiszen nekünk nem termelnek nyereséget. Környezetvédelmi vizsgálat
során büntetést kaptak.
Csontos András képviselő: Azért elgondolkodtató, hogy ha megszűnnek a környéken a
munkahelyek, ezzel csak fokozódnak a problémák. Javasolja, hogy támogassák a visontai
fejlesztést.
Kerek Oszkár polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat megállapítja, hogy a
képviselő-testület támogatja a munkahelyek megtartását.
Tájékoztatást ad arról, hogy árajánlat érkezett a térfigyelő kamerákra – kb. 20 millió Ft lenne
Hortra vonatkozóan, 9 kamera. Emailben mindenki megkapja az ajánlatot.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság több ülésén foglalkoztak
a csapadékvíz elvezetéssel, árokrendezéssel (Széchenyi, Rákóczi, Iskola utcák egy részénél),
utak, padkák rendbetételével (Széchenyi út, Malom út, ill. Madách út építésével és
vízelvezetésével). Megvizsgálták az árajánlatokat. Arra a megállapításra jutottak, hogy
célszerű lenne olyan vállalkozót megbízni, aki komplex munkavégzésre képes. Az Alfa utat is
elkészítő cégre került a javaslat. Útépítést, kátyúzást és vízelvezetést is elvégeznék. A Madách
utcát is elkészítené a vállalkozó utólag finanszírozással. Elhívták egy következő bizottsági
ülésre, és elvállalta a komplex munkavégzést olyan módon, hogy a Madách utat később
fizetnék ki. A Gazdasági Bizottság elfogadta a Prímaút 2004 BT. ajánlatát, és javasolja a
képviselő-testületnek is elfogadásra. Madách út 3,5 millió Ft, Széchenyi út 1,8 millió Ft,
Malom út 600 000 Ft körül lenne. Rákóczi, József Attila, Széchenyi és Iskola utcák veszélyes
szakaszain az árkok tisztítását is elvégeznék.
A falu teljes vízelvezetése nem lesz megoldva, de legfontosabbak igen. Az átereszeket is egy
szintbe kellene hozni, vagyis a lakosok átereszeit is fel kell szedni a problémás szakaszokon.
Abban kellene dönteni, hogy kinek a költségén menjenek ezek.
Hegedűs Dezső képviselő: A lakossággal egyeztetni kellene ezekről a munkákról, mert
anyagilag is érinti őket.
Horváth Sándor képviselő: Úgy nem lehet megcsinálni, hogy sérelme ne legyen senkinek.
Balázs Ferenc képviselő: Felmerül a kérdés, hogy ha minden munkát ez a cég végzi, annyira
emelkedik-e a költség, hogy már súrolná a közbeszerzés mértékét.
Tari István képviselő: Szintezés után derül ki, milyen vonzata van a vízelvezetésnek. Kéri a
testület hozzájárulását a vállalkozó megbízására.
- Madách út útépítése: 3. 482. 940 Ft+ÁFA
- Széchenyi út útépítés:1. 171. 060 Ft+ÁFA
- Malom út kátyúzási és ároképítési munkái:435. 790 Ft+Áfa
- József A. út illetve Rákóczi út ároképítési munkái:Szintezéssel, árokmélyítéssel,
földelszállítással 650 Ft/fm+ÁFA összegbe kerülnének
Molnár Istvánné képviselő: A vállalkozó ebben az árban felajánlotta az Iskola út kátyúzását
is.
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Kerek Oszkár polgármester: Azoknak az embereknek hozzá kellene járulni, amely utcáknál
nem folyik el a víz, mert nem megfelelőek az átereszek. Szavazásra bocsátja ezen javaslat, és
a Príma-Út 2004 Bt. megbízásának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

38/2010.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottságnak javaslata alapján, a négy ajánlattevő
cég közül, megbízza a Príma-Út 2004 Bt-t az alábbi munkák
elvégzésére:
1. Madách út útépítése:
- meglévő útalap profilozása
- feltöltés
- aszfaltszőnyeg készítése 5 cm vastagságban tömörítve
- kétoldali padkakészítés
2. Széchenyi út útépítés:
- kétoldali padkaszedés, padkakövezés 1 m szélességben 10 cm
vastagságban
- árokmélyítés, vízlevezető árok készítése padkánál 20 m-kén
- kátyúzás 5 cm vastagságban betömörítve
3. Malom út kátyúzási és ároképítési munkái:
- Ároképítés
- Kátyúzás 5 cm vastagságban tömörítve
4. József A. út illetve Rákóczi út ároképítési munkái:
- Szintezéssel, árokmélyítéssel, földelszállítással.

Balázs Ferenc képviselő: A Hunyadi úton a lakosság aláírásokat gyűjt a sertéstelep miatt.
Bűz van a környéken.
Ferge Jánosné jegyző: Ma voltak kint az Állategészségügyi Állomástól, ÁNTSZ-től, a
környéken lakók, és a vállalkozó is. A vállalkozó EU-s pénzre pályázik, modern állattelepet
kíván létrehozni. Május közepéig az állatállományt teljes egészében megszünteti, az új
telephely elkészülte után lesz ismét állattenyésztés. A főállatorvos szagtalanító por használatát
javasolta, viszont a lakosság a szagok miatt aggódik. Sertéstelep és Biogáz üzem is lenne.
Szeretné a tulajdonos elhívni egy ilyen telep megtekintésére a testületi tagokat. A rendezési
tervet ennek megfelelően módosítani kellene, természetesen az ő költségén.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Valóban erős szag van az egész környéken.
Horváth Sándor képviselő: A mondvacsinált dolgokat utasítsuk el. Olyan állattenyésztési
körülményeket még nem látott, ahol szagok nincsenek.
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Tari István képviselő: Ha egy vállalkozó olyan tevékenységet folytat, amelyből haszna van,
a lakosságnak ebből nem lehet kára. Erre is oda kell figyelni.
Csontos András képviselő: Van, amikor felerősödnek a szagok, főleg takarításkor. A
szélirány is befolyásolja a szagok terjedését. Minden állattenyésztésnél van bizonyos
szaghatás. A munkahelyek megtartása érdekében, viszont el kell viselni bizonyos mértékben.
Horváth Sándor képviselő: A kúttal kapcsolatban nem kell aggódni senkinek, mert olyan
mélységben van, hogy oda nem jutnak el káros anyagok.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalásához zárt ülést rendel el. A
képviselő-testület nyílt ülését bezárja.

kmf.
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