Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. június 24-én
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
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45/2010.(VI.24.) Tájékoztató Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
46/2010.(VI.24.) A Hatvani Kistérség rövidtávú kulturális stratégiája 2010-2013”című
anyag megvalósulásának támogatása
47/2010.(VI.24.) Beszámoló Hort község környezetvédelmi helyzetéről
48/2010.(VI.24.) Beszámoló a Benedek Elek Óvodának a 2009/2010 nevelési évben
végzett munkájáról
49/2010.(VI.24.) Beszámoló Batthyány József Általános Iskolában a 2009/2010-es
tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról
50/2010.(VI.24.) Vámosgyörk településnek csatlakozási szándékának elfogadása a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
51/2010.(VI.24.) A lakók igénybejelentése alapján megrendelte és kifizette átereszek
lakossági kiegyenlítésére 6 hónap biztosítása
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Jegyzőkönyv
Készült: 2010. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Rózsavölgyi Jánosné
4. Balázs Ferenc
5. Bódi Jánosné
6. Csontos András
7. Erdélyi László
8. Habány György
9. Hegedűs Dezső
10. Horváth Sándor
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

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

Távolmaradását bejelentette: Molnár Istvánné
Meghívottak: Birnbaum Gyuláné, Füredi István, Mácsik Éva, Blahó Éva, Piroska Sára,
Tánczos Istvánné, Karczagné Nagy Klára, Kerekné Aradi Tünde.
Javasolt napirend:
1./ Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról
Előterjesztő: Mácsik Éva

2./ Kistérségi kulturális stratégia
Előterjesztő: Mácsik Éva
3./ Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./Beszámoló a Benedek Elek Óvodában folyó nevelői tevékenységről
Előterjesztő: Birnbaum Gyuláné
5./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó munkáról
Előterjesztő: Füredi István
6./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Horváth Sándor és
Erdélyi László képviselőkre. A kiküldött napirend megvitatását azzal a módosítással
javasolja, hogy vegyék előbbre a kistérségi napirendet.
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1./ Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról

Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés?
Balázs Ferenc képviselő: Általános felsorolások vannak, kevés konkrétummal. Hol lehet
hozzájutni a demográfiai elemzéshez, milyen tapasztalatokat lehet ennek alapján
megállapítani? Orvosi ügyelet sok mindenkit foglalkoztat, mi van ezzel?
Hegedűs Dezső képviselő: A 7 logopédus kistérség területén van, vagy a megyében? Hogy
győzik ellátni a feladatot?
Horváth Sándor képviselő: A munkaszervezet működtetéséhez honnan kapják a pénzt?
Központi keretből, vagy önkormányzatoktól? Ha központilag kapják, akkor ez valamilyen
szinten csökkenti az önkormányzatok pénzét.
Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Van ilyen kimutatás, folyamatosan kérik az
iskoláktól a statisztikákat. Előre mutató feladatokat is megjelölnek, melyeket rendszeresen
megvitatnak az óvoda és iskola munkaközösség vezetőivel. Következő ülésen fognak az
orvosi ügyeletről ismételten tárgyalni a kistérségnél.
A kistérségnél van ennyi. Hort község is fizet még ehhez, hogy több órában tudjanak
foglalkozni a gyerekekkel.
Az állam normatívaként adja a kistérségi társulás munkaszervezet fenntartására a támogatást.
A törvények szerint ezt nem kaphatnák meg az önkormányzatot, csak a kistérségek.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolánkban 22-25 gyerek jár logopédiai foglalkozásokra.
Nem tartanak megfelelő kapcsolatot az óvodával, illetve a szülőkkel. Nem tapasztalnak
változást az odajáró gyerekeknél az óvodában. Kérhetnék-e azt a személyt, aki korábban
foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, mert úgy látják eredményesebb volt?
Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Új igazgatója lett a Lesznainak, ezért van új
logopédus. Szeptembertől módosulni fog ez a feladatellátás, és be szeretnék vonni az
óvodavezetőket is.
Tari István képviselő: A Leaderrel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni. Hort hogy áll
itt, és a faluban foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy más települések többet kapnak.
Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Zagyvaság Közhasznú Egyesület kezeli a Leader
pénzeket. Szoros kapcsolatban állnak egymással. A Helyi Akciócsoport területi és létszám
alapján kapott forrásösszeget. Ahol milliárdokról beszélnek, ott nagyobb a terület, lakosság
száma, tehát az arány megmarad. Minden pályázat benyújtásával kapcsolatban a
kormányváltás miatt leállás van átmenetileg, még nincsenek meg a kifizetéssel kapcsolatos
rendeletek.
Birnbaum Gyuláné: A logopédiával kapcsolatos problémát már elmondta polgármester úr.
Szeretnék, ha visszakerülne a korábbi logopédus az óvodába.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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45/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Többcélú
Kistérségi Társulás munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vétellel elfogadta.
2./ Kistérségi kulturális stratégia
Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Cseh Katalinnak és Szabóné Sőregi Melindának
nagyon nagy szerepük van a stratégia elkészítésében. Egy nagy fejezetének ők az elkészítői.
Megköszöni a munkájukat. Hagyományőrzés területén is kiemelkedő munkát végeztek.
Bódi Jánosné képviselő: Kevés az információ a kistérségen belüli településekről – ez van a
beszámolóban. A kistérségnek kellene megoldani azt, hogy megszerveznék a felmenő
rendszert. Nincs mód továbbjutásra pl. egymás között a településekkel. Versenyek vannak, de
nincs folytatása. Központi összefogó erőre lenne szükség.
Mácsik Éva a munkaszervezet igazgatója: Óvodások versmondó versenyét szokták
szervezni kistérségi szinten, apci szüreti fesztiválra boldogiak mindig meghívottak. El
szeretnék érni, hogy a települések próbáljanak szomszédjaikkal egymásra támaszkodni.
Egymás csoportjaik hívják meg programjaikra. Minden település tudjon arról, hogy melyik
településen milyen programok vannak. EU. Magyarország honlapra is fel szokták tenni.
Kerek Oszkár polgármester: A közelmúltban közel 100 fellépő volt Rózsaszentmártonban,
és visszahívta őket a falunapunkra. Ezek erősítik a kapcsolatokat. Szavazásra bocsátja a
Közművelődési stratégia elfogadását, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazattal
elfogadott, és a következő határozatot hozta:

46/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a határozat
mellékletét képező „A Hatvani Kistérség rövidtávú kulturális stratégiája 2010-2013” c.
anyagot. A stratégiában felsorolt célokkal egyet ért, elfogadja azt, megvalósulását
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről
Kerek Oszkár polgármester: Szennyvízzel voltak problémák. A rendszerbe bejut a talajvíz,
ami azt jelenti, hogy a rendszer hibás. Valószínűleg az aknák szigetelését nem megfelelően
végezték el, ezért az aknába befolyik a talajvíz, a szennyvíz pedig kitör a rendszerből. Ezt
óriási költséggel lehet bevizsgálni, de meg kell oldani.
Csapadékvíz: most lehetett látni, hol vannak problémák. Egyrészt az emberek hozzáállására
lehet visszavezetni (tisztítást nem végzik el), valamint olyan központi átereszek vannak
behelyezve, melyek nem valók a vízelvezetés megoldására. Sajnálatos, hogy eddig erre nem
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került sor. Most jutott el anyagilag az önkormányzat oda, hogy tud erre pénzt fordítani.
Széchenyi, Rákóczi, Iskola úti szakaszt most teljesen rendbe teszi az önkormányzat, majd a
Széchenyi meghosszabbítása a József A. út végéig, így több árokban tudna kifolyni a víz a
külső vízelvezetőkbe. Másik feladat a Bajcsy és Csillag úton az Ágói patakba vezetése védöv
beépítésével, hogy ne veszélyeztesse a kiöntéssel az ott lakókat. A Szarvágyat is ki kellene
tisztítani, valamint az átereszek nincsenek rendben. Minden évben kell ebben előbbre lépni,
persze ehhez pénz kell.
Mátraaljai Vízgazdálkodási Társuláshoz Hort község közel 4 millió Ft-ot fizet évente. A
kapott pénzből nem sokat nyújtanak. Javasolni fogja a környező települések társulását ezen a
téren. A patakok el vannak iszaposodva, 10 évenként legalább tisztítani kellene.
Csillag utca mögötti földtábláról ömlött be a víz a kertekbe, a házakig. Valamikor
beszántották az árkokat, melyek levezették a vizet.
Levegőszennyezés: A Mezőgazdasági Szövetkezet eladta a Miklós tanyát, ahol olyan
tevékenység van, mely bűzzel árasztotta el a települést. A lakók a Felügyelőséghez levelet
írtak, ne kaphassanak engedélyt sertéstelep létesítéséhez (22 ezer sertést akarnak tenyészteni)
Ebbe az önkormányzat nem szólhat bele, a lakók kezdeményezték a panaszt. Erdélyi
munkásokat foglalkoztatnak, még csak nem is hortiakat, de egyébként sem lehet minden áron
szennyezni a levegőt.
A szeméttelepen a Hulladékgazdálkodási Társulás fogja a rekultivációt elvégezni, még nem
tudja pontosan mikor.
Tari István képviselő: A környezetvédelmi beszámoló teljes volt, némi pontosításra van csak
szükség.
Szelektív hulladékgyűjtők megszüntetésére minden évben nagy összeget fizetett az
önkormányzat, és az áremelés enyhítésére most beépítette a lakosság költségeibe. Ezért nem
lett 26 %-os áremelés, hanem 20 % alatti maradt. Egyébként is kosz volt a
hulladékszigeteken, ugyanakkor összekeverve szállították el a külön gyűjtött hulladékot. Nem
csak a hortiak helyezték itt el a hulladékot, hanem más településről is idehordták.
Csatorna: Táncsics út sarkán, Rákóczi, József A. úton, stb. folyt a rendszerből a szennyvíz
sajnálatos módon. A Csatornamű Társulathoz tartozik a probléma. Pénzelnyelő csapat. Az
önkormányzatnál mindent megragadnak a pénzmegtakarítás területén, ingyen dolgoznak, ők
pedig lenyelik a beszedett pénzt. Az út alatt összetört hídgyűrűk vannak, ezért fel kell vágni
az utat, mert nem figyeltek oda.
Erdélyi László képviselő: Iskola udvarra és kérnek hulladékgyűjtőt, 1-2 db-ot legalább. A
csapadékvíz elvezetését az iskolaudvaron is meg kellene oldani. A csatornákból a fal alá
folyik a víz, mert nincs sehol vízelvezető árok.
Csontos András képviselő: A sertéstelepet eladta a szövetkezet, feltételekhez kötve.
Eltávolították az állatokat, az új telep létesítése nem fogja zavarni a környezetet. Biogáz üzem
is épül. 2 hete ment el az utolsó kamion az állatokkal, jelenleg valószínűleg nincs bűz.
Az aknafedeleknél folyt a víz, de a belvíz miatt lehetett. A határi dolgokat kellene először
megoldani, megterveztetve, szintet adni neki. Keresztmetszettől, eséstől függ a vízelvezetés
minősége. Terveztessük meg az egészet. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanoknál is
tenni kellene valamint. Nagy kiesés várható a termelésből az idén. Közösen próbálják ezt
megoldani, nem lehet tudni, mikor lesz ismét ilyen nagy esőzés.
Horváth Sándor képviselő: Többször felvetődött a kérdés: megérti, hogy a faluból el kell
vezetni a vizet, de nem szabad kockáztatni a szövetkezet bevételét. Mátraaljai
Vízgazdálkodási Társulásnak nagy területe van, de nincs olyan felszereltsége, hogy rendbe
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tegye az egészet. Társulás létrehozásánál gondoskodni kell a technikai felkészülésről. Térségi
választások most lesznek, ahol képviseltetni kell magát minden önkormányzatnak. Egyre
rosszabb a helyzet.
Örül, hogy a gyommentesítés térén felülvizsgálás történik a kerteknél, de az önkormányzathoz
tartozó területeket is rendben kell tartani.
A mi önkormányzatunk is hozzájárul a fejlesztéshez évente a Vízműnek, de a fejlesztés nem
történik meg, pedig azt a pénzt arra kellene fordítani.
Illegális szemetelésből milyen összeget gyűjtöttünk be?
Bajcsy és Csillag útról hogy vezetjük le a vizet? Újra kell tervezni akkor a Széchenyi és többi
utcát.
Tari István képviselő: A Szövetkezet eladta a sertéstelepet, tovább nem tartozik rájuk, ha ott
illegális dolgot végeznek sem. Hatóságok dolga ennek megakadályozása, és felelőssége.
Csontos András képviselő: További sertéstelep üzemeltetésére adták el. A hatóság dönti el
milyen engedélyt ad ki a részükre.
Kerek Oszkár polgármester: Végig kellene menni minden intézménynél, az épületek alá
folyik a víz. Ez így van, de hosszú évek problémája. A Kulturális Centrumnál már el is
kezdték, minden intézménynél meg kell oldani, de nem megy egyszerre. Kukák elhelyezése:
intézményekhez lehet jóval olcsóbbakat vásárolni, megoldható.
Szövetkezet: egyetért azzal, hogy nem a szövetkezet felelőssége, viszont a bűz kérdését meg
kell oldani a lakosság érdekében. Ez a cég az országban 5 helyen fog építeni. Uniós pénzeken
fogják megépíteni, kérdés, hogy ha a helyi szövetkezetnek nem érte meg, nekik megéri-e,
viszont régen a Termelőszövetkezet idejében nem lehetett érezni, most viszont sajnos igen.
Most nem volt arra idő, hogy megterveztessük az egész falu vízelvezetését, mert gyorsan
kellett cselekedni. A kritikus útszakaszokat meg kell oldani, mert nem tűr halasztást. Nem
kérte senki számon a lakosságtól, hogy milyen átereszekkel rendelkeznek, és hogyan
takarítják, pedig ezt is meg kell tenni. Az önkormányzat bűne pedig, hogy az út alatt olyan
vékony csöveken tud folyni a víz, hogy nem győzi.
A Bajcsy és Csillag útról ment a nagy mennyiségű víz a Széchenyire. Eltűntek az árkok,
ahonnan valamikor az Ágói patakhoz folyt ki a víz. A Kertész úton egyáltalán nincs árok, de
máshol is előfordul. Minden évben a költségvetés figyelembe vételével lehet erre tervezni. A
költségvetési fő számok szinte évenként csökkennek, a feladat pedig nő.
Terméskiesés a Mezőgazdasági Szövetkezetnél: Elsőrendű feladat, hogy a házaktól elfolyjon
a víz, de nyilvánvalóan senki sem szeretné, hogy a Szövetkezet földjeire menjen. A Szarvágy
patakba lehetne az egészet vezetni. Ha itt maradna a 4 millió Ft, a szövetkezet gépe
elvégezhetné a feladatot, és az ő földjükről is odamehetne a víz. Ha meg tudnának egyezni az
érintett településekkel, mindenki jól járna. Mivel van a szövetkezetnek ilyen gépe, itt
kivitelezhető lenne.
Fűvágás: olyan terület van, hogy szinte minden nap kellene folyamatosan vágni. Sajnos csak a
fontosabb területeket tudják levágni, eddig sem és ezután sem tudják maradéktalanul
megoldani.
Ivóvíz: elavult, acélcső vezeték, azbesztcső. Az üzemeltető nem fogja megcsinálni a
fejlesztést Az új vízgazdálkodási törvény értelmében olyan magas díjat fognak szedni,
amelyből tudnak fejleszteni. Az önkormányzat egyedül nem tud fejleszteni, az állam nem
támogatja, a vízművek csak üzemeltetnek. A csőrendszert pedig ki kell cserélni.
Mezőőr: 2 fő nagyon kevés a fa tolvajok és illegális szemetelők rajtakapására. Kidobják az
autókból a szemetet, és már nyomuk sincs. Nagyobb létszámmal tudnának hatékonyabban
dolgozni.
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Az emberek rossz szemlélettel állnak ehhez a kérdéshez.
Horváth Sándor képviselő: Ne csak a kulturális pályázatok között kutassunk, hanem a
csapadékvíz elvezetést is próbáljuk így megoldani. Egyedül nem tudjuk megoldani.
Kerek Oszkár polgármester: Ha megjelenik ilyen pályázat, általában a leghátrányosabb
településekre vonatkozik. Figyelemmel kíséri ezeket, de a kritériumoknak kell megfelelni.
Ahol súlyosabb problémák vannak, azok pályázhatnak. Elsőként javasolná, hogy induljanak
ilyen pályázaton, ha erre lenne lehetőség.
Csontos András képviselő: Az önkormányzat külterületén csapadékvíz elvezetést elvégezné
a Szövetkezet a legolcsóbb vállalkozási ár 50 %-ért. A gépet, embert biztosítja a Szövetkezet.
Az önkormányzat hozzájárulását kéri ehhez.
Kerek Oszkár polgármester: Örül a felajánlásnak, partnerek lehetnek ebben.
Tari István képviselő: Beszéljék meg ketten, és utána rendkívüli ülésen döntsenek.
Kerek Oszkár polgármester: Meg kell beszélni, hogy mikor, milyen költséggel, hány km-es
szakaszon végezzék el, honnan biztosítsák a pénzeszközt. Utána rendkívüli ülésen
fogadtassák el.
Szavazásra bocsátja a környezetvédelemről szóló beszámoló elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
Hort község környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy az önkormányzati
intézményekkel összefogva tegyen meg mindent a község környezetvédelmi
helyzetének javításáért.
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
Felelős: polgármester

4./ Beszámoló a Benedek Elek Óvodában folyó nevelői tevékenységről
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Nincs kiegészítése, de szívesen válaszol a kérdésekre.
Bódi Jánosné képviselő: Zöld Ovi – mit jelent? Nőtt-e a beszédhibás gyermekek száma a
korábbi évekhez viszonyítva?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Zöld Ovi cím – erkölcsi elismerés, olyan
környezetvédelmi programmal kell rendelkezni, mely megfelel a kritériumoknak. Olyan
pályázati kiírás volt, mely hatalmas területet foglalt magába. Energiagazdálkodás, természet
megismerése, környezetvédelem. Alá kellett támasztani dokumentációval, hogy a munkát el is
végezték. Erkölcsi elismerés, nincs anyagi vonzata. Minisztériumban fogják megkapni a kis
táblácskát.
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Logopédiai esetek száma emelkedést mutat, és elég súlyos problémák fordulnak elő. Sok
gyermek még beszélni sem tud rendesen, úgy kerül be az óvodába. A szülők nem tudnak
megfelelően foglalkozni a gyerekekkel a különböző problémák miatt.
Ezért kérték, hogy helyben foglalkozzanak a gyerekekkel, és jobban tudnák tartani a
kapcsolatot a szülőkkel is. Nem kellene áthordani őket az iskolába. Jóval kevesebbé vállalta a
korábbi logopédus, az sem mindegy.
Bódi Jánosné képviselő: Gratulál az óvodának az elért eredményhez, és a beszámolóhoz.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Olyan házaspár végzi a logopédus munkát, akivel nincsenek az
óvónők megelégedve. Remélhetőleg a Lesznainál történt vezető váltással meg fog oldódni a
probléma.
Horváth Sándor képviselő: A kistérség beavatkozása miatt hátrányba került az óvoda,
ezáltal a gyerekek is.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Gondozott az óvoda. A só szobával kapcsolatban
milyen tapasztalatok vannak, van-e eredmény? Liszt érzékeny gyerekek vannak-e, hogyan
lehetne segíteni.
Urbán Jánosné képviselő: Nagyon jónak tartja a beszámolót. Megköszöni a néptánc
oktatáshoz való hozzáállásukat, zavartalanul tudnak próbálni.
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Eredményes a só szoba, kevesebb a hiányzás
megbetegedés miatt. Lisztérzékenység: 5 gyermek van jelenleg. A reggelit saját maguknak
viszik, ha nem olyan a reggeli. Ebédnél külön készült ebédet kapnak, ezért ez nem okoz
problémát. Tejérzékenység esetén ugyanez a tapasztalat. A konyha megoldja ezt a kérdést.
Megköszöni Urbán Jánosné munkáját, hogy ilyen színvonalon tudtak fellépni.
Kerek Oszkár polgármester: Óvodai létszám bővítését engedélyezni kellett korábban, most
mi a helyzet a létszámmal? Van-e aki elmegy, és miért?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Stagnál a létszám: 117 jelenleg. Nem igen fog változni a
következő évben sem. Csak költözés miatt fordul elő kiiratkozás, Csányról, Ecsédről,
Hatvanból is járnak át gyerekek. Próbálják színvonalassá tenni: hitoktatás, angol nyelv,
terveik szerint szeptembertől német nyelvvel bővítik a lehetőséget.
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusok minősítése megtörtént, hogyan történik ez?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Felmérést készítettek elégedettség szempontjából,
valamint szempontsorok alapján történt a minősítés. Az óvodai és települési közösségi élethez
való viszonyulásuk alapján az IMI vezető és ő végezték el a minősítést. Minden
tevékenységüket figyelembe vették.(írásos dokumentációkat, terveket, megvalósítás,
foglalkozási munka, közösségi munka, stb.) Minden óvodapedagógus minősítése kiváló.
Személyi anyag részét képezi. Két év múlva felülvizsgálják, és ismét minősítenek.
A munkavédelem terén: rövid és hosszú távú célok vannak.
Kerek Oszkár polgármester: Felújításokat szeretnének, de kihúzták a költségvetésnél. Vane fontossági sorrend?
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Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Ebben az évben az udvar biztonságossá tétele volt a cél, a
nyár folyamán folytatódnak a munkálatok, hogy kint minden rendben legyen. Hosszabb távú
cél a mosdó felújítás, fűtéskorszerűsítés.
Kerek Oszkár polgármester: A pedagógusok időkerete hogyan teljesül?
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Túlórák nélkül tudják megoldani rugalmasan. Van, amikor
10 órát is dolgozik egy pedagógus, ha problémát kell megoldani, ez nem okoz gondot.
Nagyon jó óvodatitkáruk van, akinek pedagógus asszisztens képesítése van, akár plusz órában
is be tud segíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Magas színvonalúnak értékeli a munkájukat. Szavazásra
bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

48/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Benedek Elek Óvodának a
2009/2010 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta
és azt tudomásul vétellel elfogadta.

5./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó munkáról
Füredi István igazgató: Néhány kiegészítés: a tanulói létszám folyamatos csökkenését a
színvonal emelésével próbálják kiküszöbölni. 3 további jó tanuló fog Ecsédről idejárni.
Köszönetet mond a képviselő-testületnek, polgármester úrnak a támogatásért, melyet a
Guinness rekord és Batthyány napok alkalmával kapott az iskola.
Tari István képviselő: Tovább romlott az épület állaga. Mit tettek ennek megakadályozása
érdekében?
Füredi István igazgató: Az időjárás viszontagságai okozzák a problémákat: csatorna, tető,
ablakok régiek. Annyit tettek, hogy minden évben jelzik a problémát, de valószínűleg több
millió Ft-ot nem tud az önkormányzat erre fordítani. Pályázatot is adott be az önkormányzat,
de sajnos nem nyertek. Újabb pályázati kiírás nem volt.
Tari István képviselő: Váltócipő hosszú évekig volt az iskolában, ez megszüntetésre került.
A gyerekek nem hordanák be a sarat, nem lenne olya sok por, a festésre is kihat. Beszívják a
port gyerekek, pedagógusok egyaránt. Fontosnak tartja visszaállítani. Komoly értékű gépek
működnek, nagyobb a lehetősége így a szennyezésnek.
Füredi István igazgató: A szülők 70%-a kérte, hogy felsőben ne legyen váltócipő. Az a
tapasztalat, hogy vannak olyan gyerekek, akik képtelenek cipőjüket letörölni. A sár a folyosón
már megtapadt, nem került az osztályba. Sok gyerek zokniban szaladgált, eltűntek a
váltócipők, de visszaáll ismét szeptemberben.

9

Tari István képviselő: A fegyelem fokozása jó irányba fordult az által, hogy a tanteremben
töltik a szünetet a tanárok is, viszont a közösség nem találkozik, nem tudnak megbeszélni
szakmai dolgokat, így elszigetelik magukat egymástól. Közösségmegtartó erőre szükség
lenne. Ügyeleteseknek kellene biztosítani a rendet.
Füredi István igazgató: Alsós tanítók igenis legyenek az osztályban, mert a kis gyerekek
igénylik. Órán tanítsanak, szünetben pedig magánbeszélgetéseket folytassanak a gyerekek
jobb megismerése érdekében. Hátrányt szenvednének, ha nem lenne közöttük a tanító néni.
Igénylik a szülők is. A gyerek az elsődleges, ha letanították az óráikat, utána tudnak
egymással beszélgetni a pedagógusok is.
Horváth Sándor képviselő: A hosszú folyosó állaga mély nyomot hagyott benne, egy
osztályban nagyon dohos volt a fal, történt-e valami? A sok hiányzás egy (4. oszt.) osztályra
vonatkozik? Mi a probléma?
Füredi István igazgató: A folyosón a járólapokat fel kellene szedni, kicserélni, nagyon
magas összeget jelentene. A dohosság megszűnt az osztályteremben. Komoly csatornázást
kellene végezni.
A hiányzás a 4. osztályban tényleg magas, 1 gyerek miatt, viszont mindig visz orvosi
igazolást, így nem tudnak mit kezdeni vele.
Balázs Ferenc képviselő: Csatlakozik Horváth Sándor véleményéhez az iskola állaga miatt.
Ésszerű költségvetési átcsoportosítással talán lehetne megoldást találni. A gyerekeknek az a
legfontosabb, hogy a tanár velük legyen, nincs kompetenciája a képviselő-testületnek, hogy
ebbe beleszóljon, az igazgató szakmailag eldönti ezt.
Hegedűs Dezső képviselő: Az óvodában nagyszerű a néptánc oktatás, örvendetes, hogy az
iskolában megalakult az énekkar. Jelenleg mi a helyzet az ének-zene képzés területén?
Statisztikai adatok szerint a felső tagozatban hullámzó eredmények vannak, mi az oka?
Füredi István igazgató: Felső tagozatban heti 1 énekóra van. Tóth Ferenc az alsós
gyerekekkel kezdi az énekkart. Talán 1-2 gyerek kerülhetne zeneiskolába. Drága pénzért
jönnének ki oktatni Hortra. Akinek van tehetsége behordják Hatvanba. A hullámzó
teljesítmény: 4. év végéig nincs osztályozás, csak szöveges értékelés történik. A 4. és 5.
osztály között az átmenet nem zökkenőmentes (tananyag mennyisége megnő, más tanárokhoz
kerülnek, a gyerekek képességétől is függ az eredmény)
Horváth Sándor képviselő: A tornaterem állaga romlott, vagy nem?
Füredi István igazgató: Az állaga nem romlott, kisebb javításokra szorul. Az esti bérlők
okoznak károkat, de viszonylag javíthatók a hibák. Időnként vandál viselkedéssel leszakítják
az ajtót, ilyen előfordul. Stagnál a tornaterem állaga, komolyabb probléma nincs, csak a
beázás. Ha olyan szögből esik az eső, pohárnyi víz mennyiség becsorog.
Kerek Oszkár polgármester: Az osztályozás megváltozik, 2. osztálytól ismét adhatnak
jegyet. Ha van valami probléma ezzel, az osztálylétszámokkal, vagy egyéb dologgal
kapcsolatban, jelezze a jegyző és az iskola igazgatója, hogy tudjon intézkedni. A gyermek
létszám csökken, de van elvándorlás is. Mi ennek az oka?
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Füredi István igazgató: Elégedetlenségből nem visznek el gyereket, csupán költözés miatt
fordul elő. Minden évben 3-5 gyerekkel csökken a létszám a demográfiai hullám, és
elköltözés miatt. Szeptembertől ismét két osztály lesz, ugyanannyi lesz a létszám, amennyi
elballagott.
Kerek Oszkár polgármester: Hogy áll a minősítés az iskolában?
Füredi István igazgató: 30-ig kell elvégezni, most 99%-osan kész. Miden pedagógusnál
évente kétszer kell óralátogatást végezni. Mindenki lead olyan dokumentumot havonta,
melyben leírják, hogy iskolai órán kívül milyen plusz munkát végeztek. Önértékelés történik,
interjúra kerül sor, az intézményvezető által kérdőíven 1-4 pontig van lehetőség, ezek átlaga
adja ki az eredményt.
Kerek Oszkár polgármester: Felújítással kapcsolatban van-e sürgősségi sorrend, mire lenne
leginkább szükség?
Füredi István igazgató: 2009-ben adtak le ilyen jellegű igényt, mely alapján szükséges lenne
fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, folyosó burkolatának cseréje. Mindez milliós nagyságrendű.
Pályázatra várnak.
Kerek Oszkár polgármester: Hogy állnak a minőségbiztosítás területén, célok,
megvalósítások tekintetében?
Füredi István igazgató: Tanév elején egész éves programot állítanak fel, mely az előző év
tapasztataira épül. Vannak olyan feladatok, amelyek ismét előtérbe kerülnek.
Kerek Oszkár polgármester: Tantárgy felosztás szerint vannak-e mínusz órák, hogyan
sikerült ezt áthidalni?
Füredi István igazgató: Kis óraszámú tantárgyakat óraadó tanárral oldják meg, ez
költségkímélő. A helyettesítést szívesség helyettesítéssel oldják meg, ne kelljen túlórát
igénybe venni, csak betegállomány esetén.
Kerek Oszkár polgármester: Nyertek számítógépet, monitort, kimaradt a beszámolóból.
Ezek által fejlődik a számítógépes park. Az önkormányzat is 4 géphez juttatta hozzá az iskolát
pályázat útján.
Jó lenne, ha javulna kettőjük kapcsolata, ritkán látják egymást. Szeretné, ha gyakrabban
keresné őt az iskolaigazgató, úgy mint a többi intézményvezető. A dolgozók munkájával, az
intézménnyel elégedett, túlteljesítenek úgy, mint az óvoda. Megköszöni a munkájukat.
Bódi Jánosné képviselő: A vizes blokkban egy légtérben van a felnőtt mosdó a
gyerekekével, ez nem igazán jó. A tornateremnél pedig sok gyerek várakozik, ezen a területen
javítani kell. A Batthyány napoknál szerette volna, ha igazgató úr kiemeli, hogy a 6 nap alatt
az egész évi munka látható, dicséretes munkát jelentett a nevelők számára. A technika
oktatással kapcsolatban: a számítástechnika a minden, de tanulhatnának akár varrni, szöget
beverni, stb. Nincs ilyen gyakorlati dologgal ellátva a gyerek. A manuális dolgokat kellene
előtérbe helyezni. Megköszöni a nevelőtestület munkáját. Milyen a szülői értekezletek, nyílt
napok látogatottsága?
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Füredi István igazgató: Társadalmi problémákról nem írt a beszámolóban. Azok a szülők
mennek a szülői értekezletre, akiknek a gyerekével nincs probléma. Ugyanez vonatkozik a
nyílt napokra, fogadóórákra. Osztályonként változik a látogatottság. Kérte a pedagógusoktól a
családlátogatások bevezetését, illetve több alkalomra növelését.
Technika és életvitel lett a neve a technika oktatásnak. Nagy része elmélettel foglalkozik. Ezt
írja elő az oktatási törvény, szakköri keretben lehetne megoldani a gyakorlati oktatást, de ez
pénz kérdése is.
Batthyány napok: az iskola hírnevét növeli, óriási munka van mögötte, a honlapon részletesen
lehet róla olvasni.
Kerek Oszkár polgármester: Nem jelezte az intézményvezető, de meg lehet oldani a
mosdók kérdését. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Batthyány József
Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról
szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul vétellel elfogadta.

6./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Vámosgyörk jelezte csatlakozási szándékát a
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Javasolja, hogy fogadják el a kérést. Szavazásra bocsátja
a javaslatot. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

50/2010.(VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosgyörk településnek a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási
szándékát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási szándék
elfogadásáról a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást
tájékoztassa.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Az átereszeket van, aki nem tudja egy összegben kifizetni,
ezért javasolja, hogy 1 és 6 hónap között határozzák meg a részletfizetést. A javaslatot a
képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
51/2010.(VI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belvízzel érintett (József Attila
út, Rákóczi út, Iskola és Széchenyi út) utcákban a lakók igénybejelentése alapján
megrendelte és kifizette a csapadékvíz elvezetését biztosító átereszeket.
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A Képviselő-testület az érintett ingatlan Tulajdonosai által igényelt áteresz
ellenértékének kiegyenlítésére, írásos kérelmük alapján maximum 6 hónapot biztosít.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal
Tari István képviselő: Korábban egy lakossági fórumon felajánlotta, hogy egy arra rászoruló
család helyett kifizeti az átereszeket. Felajánlását továbbra is fenntartja.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a kanonok úr aranymiséjén
mindenki jelenjen meg.
Csontos András képviselő: A Táncsics út környékén beton csíkokat lát, mik ezek?
Kerek Oszkár polgármester: A Rét útnál építkezik valaki, azonban a csatorna
nyomvonalára került az alap, ezért az építési hatóság leállította az építkezést. A tervező nem
egyeztetett a hatóságokkal. Egyébként is elcsúszások vannak a telekhatároknál.
Csontos András képviselő: Bejegyzésre került-e a csatorna szolgalmi joga az építési telekre?
Kerek Oszkár polgármester: A helyszínrajzon nem szerepel a csatorna vezeték, ezért
probléma, hogy kb. 6 m-t el vannak csúszva a telekhatárok.
Horváth Sándor képviselő: Simon Csabáné beadványt adott egy Toldi úti ingatlan miatt. A
Csatornamű Társulat elnöke is ott volt a helyszínen a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottsággal együtt. Valóban ott megy át a csatorna, a víznek is le kellene mennie. Építési
teleknek nem alkalmas, esetleg be lehetne parkosítani. Molnár István felajánlotta az ő
területét. Vállalni kellene a felelősséget a Csatornamű Társulatnak.
Tari István képviselő: Azt a tájékoztatást adta Molnár József, hogy nincs anyaga ezzel
kapcsolatban, hogy volt-e a tulajdonosoktól írásos hozzájárulás. Kéri a jegyzőnőt, nézzen
utána a törvényi háttérnek, elutasíthatjuk-e a beadványt, elévülés miatt. Vagy az
önkormányzat, vagy a Csatornamű Társulat vásárolja meg a területet. 400 négyzetméterről
van szó csupán. A Csatornamű Társulat adjon erre írásos állásfoglalást.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, az ülést berekesztette.

kmft.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Erdélyi László
képviselő

Horváth Sándor
képviselő
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