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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Rózsavölgyi Jánosné
4. Balázs Ferenc
5. Bódi Jánosné
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Tari István
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Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László képviselő
Napirend: 1./ Rákóczi úton lakók vízelvezetéssel kapcsolatos beadványa
2./ Bejelentések, indítványok
1. Napirend: Rákóczi úton lakók vízelvezetéssel kapcsolatos beadványa
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére: Urbán Jánosné, Tari István képviselők. Elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai kérték a rendkívüli testületi ülés összehívását, mivel néhány Rákóczi úti lakótól
levelet kaptak a vízelvezetéssel kapcsolatban, melyet átnyújtott neki is Balázs Ferenc
képviselő úr. Olyan levelet kaptunk, melynek megtárgyalása nem a képviselő-testületre
tartozik, mivel nincs benne döntést igénylő dolog, de tájékoztató jelleggel beszélhetnek a
témáról.
A Rákóczi út érintett szakaszának kiárkolása, átereszek áthelyezése végéhez ért. Volt, aki
némi akadályt akart gördíteni a munkálatok elé, de a közérdek előbbre való az egyéni
érdektől. Volt, aki kitakarította az átereszét, volt aki nem. Az önkormányzat sem figyelt oda
ezek ellenőrzésére. Erre volt egy fórum, hogy a dolgokat megbeszéljék. A Fórumon
tájékoztatást adott az alternatívákról, milyen átereszekkel lehet megoldani a problémát, persze
minél olcsóbban. Megtaláltuk az a vállalkozót, aki igen gyorsan beszerezte az átereszeket
kedvezményes áron. A közművezetékek úgy készültek, ahogy készültek, néhol akadály
jelentettek. A vállalkozó azonban megoldotta a problémás kérdéseket. Olyan átereszeket
választottunk, ami maximálisan lerakható. Meghatározott, hogy milyen mélyre lehet lerakni
az átereszeket, gázbekötéseket, egyebet. Fontos kiemelni, hogy nem ásunk árkokat, csupán
tisztítunk. Ebből derült ki, hogy maximum 50-es átereszeket lehet beépíteni.
A Széchenyi és Iskola úton is meg kell ezt oldani a Rákóczi út után. Az Iskola úti árokból a
vezérárokba kell terelni a vizet, mert eddig ez nem folyt ki. 5 szivattyú nyomta oda a vizet. Ha
a másik oldalra is tudnak vizet vezetni, nem lesz ilyen probléma.
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Külső árok 2009-ben részben elkészült, így tudott hova folyni az odairányított víz. Ajánlatot
kaptak Csontos Andrástól, a Mezőgazdasági Szövetkezet elnökétől, kb. 2 – 2,5 km-es
szakaszt ki tudják vezetni a Szarvágy patakba. Az Ágói patak szerencsére nem okozott
problémát. Amennyiben a következő önkormányzat is úgy gondolja, hogy folytatja a
vízelvezetést, több probléma is megoldódik. Reméljük így lesz. A Csillag utca kertjei végén
eltűnt a vízelvezető árok. Ha sikerül ismét árkot húzni, az Ágói patakba lehet vezetni a vizet.
Védmű beépítésével nem tud a falu felé kiönteni a patak.
Az egész települést nem lehet egyszerre megoldani, de ezt folytatni kell a következő években
is. Több millió Ft-ot költöttük a víz probléma megoldására. 2 szivattyúval rendelkezünk,
melyek közül az egyik olyan nagy teljesítményű, mint a tűzoltóságé. Vis-maior keretből
próbálunk visszaigényelni kb. 60 %-ot, ha sikerül. Kiemeli a Csillag útnál elkészítendő árok
fontosságát. A következő önkormányzatnak folytatnia kell az elkezdett utat.
Több levél érkezett valószínűleg politikai indíttatásból, amely megkérdőjelezi a szakmai
munkát. Volt, aki nem akarta engedni, hogy felszedjék az átereszét, de korrektül meg tudtak
egyezni. Az első petíció pedig arra figyelmeztette, hogy azonnal oldja meg a vízelvezetést.
Nyilvánvalóan az árvíz idején ezt nem lehetett elkezdeni, de a jobb idő beköszöntével azonnal
elkezdődtek a munkák.
Minden pénzügyi tartalékot persze nem szabad elkölteni, mert váratlan kiadásokra is
számítani kell, ne jusson az önkormányzat a korábbi helyzetbe. Több tanácsot kapott a
lakosoktól, szakemberektől is, úgy látja korrektül megoldódott az érintett szakasz. Van,
akinek ez sem tetszik, ezzel nem ért egyet.
Megkérdezi Balázs Ferencet, mik azok a jelzett ügyek, amiről még beszélni kell, mert a többi
képviselő ezekről nem tudott.
Balázs Ferenc képviselő: Azon a környéken lakik, ezért természetes, hogy őt keresték meg.
Az a kötelessége, hogy a lakosság igényeit továbbítsa, teljesítse. A képviselő-testület
tagjaival megbeszélte, hogy kezdeményezzék a testületi ülést, hogy tájékozódhassanak a
képviselők, és utána tudják tájékoztatni a lakosságot. Ő csak továbbította a kérést.
Tari István képviselő: Neki nincs ilyen levele, nem kereste meg senki, hogy legyen
képviselő-testületi ülés, ezért nem tud véleményt mondani, mert nem tud semmiről.
Csontos András képviselő: Kéri, hogy olvassák fel a levelet.
Kerek Oszkár polgármester: Szakmai válaszát bármikor elmondja a lakosoknak, vagy
írásban kiküldi, ha kérik. Nem új ároképítésről van szó, hanem a meglévő árkok
kitisztításáról. Szakaszonként fogja felolvasni a levelet, hogy a képviselők feltehessék közben
kérdéseiket, mely alapján részletes tájékoztatást kaphatnak azokról a dolgokról, melyek nem
világosak számukra.
A képviselők részéről kérdés nem volt egyik felvetett témával kapcsolatban sem.
Csak akkor haladunk előre, ha közösen akarjuk, és nem akadékoskodnak az emberek
mindazok után, hogy a fórumon megegyeztek a feltételekről. Sokat lépett előre az
önkormányzat, de még nagyon sokat is kell tenni.
Voltak, akik segítettek, de volt, aki hátratett kézzel nézte, ahogyan a többi dolgozik. A
pénzekkel az önkormányzat rendelkezik, nekik kell felelősséggel dönteni az elköltéséről
Más utcából is megkeresték, hogy vásárolnának átereszt, de nem az érintett szakaszon laknak.
Azt válaszolta, hogy lehetséges, de ne betonozzák le a bejárót, mert a szintezést az utcával
együtt végzik. Sokan kérik, hogy büntessék azokat, akik nem tisztítják az árkokat. Úgy
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gondolja, ha eddig nem tettük semmit, nincs mit számon kérni, viszont most, ahol elkészültek
a munkák, számon kérhető a folyamatos tisztítás a lakosoktól.
Többletkiadásokat jelentett az árvíz elleni védekezés, ezért véges a pénzforrásunk, nem
tudunk mindent megoldani.
Nem csak az állam pénzéből élünk, hanem saját adóbevételeinkből. Közeljövőben szerződés
aláírásra került sor befektetővel. 15-20 munkahelyet ígérnek, valamint adóbevételt hoznak a
falunak.
Levelet küldtünk ki azoknak a lakosoknak, ahol el tudtuk végezni a védekezési munkákat. A
többi utcában lakók ezért nem kaptak értesítést. Ezt is sérelmezték.
Csontos András felajánlotta, hogy a külső árkok tisztítását, illetve kiásását oldják meg
közösen. Erről a testületnek dönteni kell. Biztos, hogy lesz ott is olyan tulajdonos, aki
akadályt gördít annak, hogy ismét árok legyen.
Kéri, hogy mindenki oldja meg a bejáró burkolatát, mert erre az önkormányzatnak nincs
pénze, saját maguknak kell megoldani. Az áteresznél legfeljebb 6 havi részletfizetést
kaphatnak kamatmentesen.
Két patak helyzete: Szarvágy patakot több mint 20 évvel ez előtt takarították, de csak egy
bizonyos szakaszon, mert az ott lakók nem engedték tovább. Átereszeket meg kellene
szüntetni, hidat építeni, az oldaná meg a problémát. Az Ágói patak könnyebben megoldható.
Mátraaljai Vízgazdálkodási társuláshoz tartoznak ezek a patakok. Oda forgatják a pénzt, ahol
nagyobb a baj. Nem tudjuk, hogy Hortra mikor érkeznek.
Rét úti telkek nem a valóságnak megfelelően vannak a térképen a Földhivatal hibájából. Most
díjmentesen felmérték, és helyre kell tenni a dolgokat.
Csontos András: a lakosságot hallgassuk meg, megfelel-e a jelenlegi tájékoztatás, vagy
írásban kérnek választ. Ő azt mondta a lakosoknak, hogy a polgármester illetékes ennek
megválaszolásának. Terveztetést javasol, az egész falura kiterjedőnek.
Kerek Oszkár polgármester: Amikor ilyen mennyiségű eső leesik, nincs idő terveztetésre,
mert sürgősen meg kell oldani a problémát. Ha a testület úgy dönt, meg kell terveztetni,
egyeztetni kell a közművekkel. A következő testület eldönti, hogy tud-e pénzt szánni a
tervezésre. Most a megoldás volt a sürgősebb. Milliárdos játék lenne az egész faluban
elkészíteni a vízelvezetést Állami segítséggel lehetne, ami bizonytalan, ezért csak
részletekben lehetséges. Nem zárja ki a tervezést, de annak komoly anyagi vonzata lesz.
Októbertől javasolja, hogy az új testület foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
Ferge Jánosné jegyző: Testületi határozatot kért tőle telefonon egy Rákóczi úti lakos, de a
mai napig sem jött be érte a titkárságra, a megbeszéltek ellenére sem.
Sultis János: Köszöni Csontos Andrásnak, egyedül ő segített a vízelvezetésben. Fájlalja,
hogy ilyen céget választottak, mert nem jól mérték be a vízszintet, és most korrigálják a
hibájukat, mert rosszul csinálták meg. Van, ahol fel kell szedni a bejárót. Szélesítik a
Széchenyi utat, megint ott fog megállni a víz az utcán? Reméli, nem teszi tönkre ismét Pete
László a járdát, ha az önkormányzat megcsinálja. Hogy fog lefolyni a víz az útról? Ne tegyék
tönkre a járdát.
Kerek Oszkár polgármester: Levélben le volt írva, hogyan képzeltük el a vízelvezetést.
Volt, aki erőgépet adott, voltak más utcákból segítők, és volt aki karba tett kézzel figyelte mit
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csinál a többi. Azért van egy kis meder az árkoknál, hogy az iszap ne menjen rögtön az
átereszbe, mert eldugulna. Iszappal fel fog töltődni az árok, akkor már nem lesz mélyebb.
A földpadkát nem szedték fel a Széchenyi útnál, a padkáról réseléssel juttatják el a vizet az
árokba. Még nem fejezték be a munkálatokat. A járda alatt fogják a vizet az árokba vezetni. A
vállalkozót a Gazdasági Bizottság jelölte ki az ajánlatot tevők közül. Természetesen hibákat
véthet bárki, de korrigálniuk kell, erre garanciát kell vállalniuk.
Pete László felszólítást kapott, hogy nem állhat az utcán. Álljon a saját udvarán. Szerette
volna, ha leszőnyegezik a Széchenyi utcát, de most nem fér bele a kiadásokba.
Ebben az évben a Madách utca készül így el, vízelvezetéssel együtt.
Fodor Dávid: Nem csak az ő vizüket viszik ott el, mégis nekik kell fizetni. Az út átereszeit is
ki kell takarítani, nem csak a háztulajdonosokét. Nem állították helyre a bejárót, neki kellett.
Aszfaltos volt, de valakinek meg kellene téríteni a kárát. Máshonnan is odafolyik a víz,
azoknak is hozzá kellene járulni.
Kerek Oszkár polgármester: Volt egy fórum, ahol megszavazták az átereszek kifizetését.
Az önkormányzat nagy műszaki hibája, hogy 300-as átereszek vannak néhol az útnál,
eldugulva, persze, hogy nem tudott átmenni a víz. Ezt nem is ellenőrizték. Közösen lehet ezt
megoldani, az önkormányzatnak is helyesen kell eljárni az őt illető részeken. Ahonnan ide
folyik a víz, előbb-utóbb ott is cserélik az átereszeket, ott is a tulajdonosok fizetik a sajátjukat.
Azok az emberek nem tehetnek arról, hogy a Rákóczi útra folyik a víz.
Csontos András képviselő: A szövetkezet segített, pénzről ne beszéljenek. Az árokásást a
legalacsonyabb ár feléért el fogják végezni, ha igény lesz rá. Az iparűzési adóból letudhatják.
Belvíz megoldásra lehetne évente fizetni minden lakosnak bizonyos összeget, amely ebbe az
alapba menne.
Kerek Oszkár polgármester: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság és a testület
döntsön erről. Ha minden akadályoztató tényezőt figyelembe vennének, soha nem készülne el
egy utca sem. Korábbi önkormányzati döntés volt az, hogy a sürgősebb helyeken készüljön el,
költségvetésben is benne van.
Káposzta Tibor: Átnézte a Rákóczi úton, több helyen el vannak tömődve az átereszek.
Javasolta, hogy fogjanak össze, de nem hajlandóak lakók. Szólítsa fel őket az önkormányzat,
és kötelezze a tulajdonosokat a tisztításra. 300-400-as átereszek el vannak tömődve. Legalább
félig vannak sárral. Fel kell szedetni kb. 3 helyen, és megoldódna a vízlefolyás. Az emberek
összefogására lenne szükség.
Kerek Oszkár polgármester: Először készüljön el ez a szakasz, utána pedig jó ötletnek tartja
a lakosok felszólítását, és számonkérését. El kell gondolkodni, melyik a további kritikus
szakasza a településnek.
Kalcsó Jánosné: A képviselők képzett emberek lévén tétován néztek a levél felolvasásakor.
Egy kérdést sem tettek fel, pedig azért írták alá a kezdeményezést, hogy tájékozódjanak, de
úgy látszik, kérdésük sincs, akkor miért hívták össze az ülést? Úgy néznek, mintha nem
tudnának a levél tartalmáról. 7 éves kislány gyűjtötte az aláírások nagy részét, mennyire
törvényes ez?
Kerek Oszkár polgármester: Nem tudja miért kislánnyal oldották meg az aláírásgyűjtést, ő
eleget tett az összehívásnak, és tájékoztatásnak.
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Horváth Sándor képviselő: Úgy gondolta, hogy testületi ülésre jött, nem hajlandó
kampányolásban részt venni. Nem lehet megoldani úgy problémákat megoldani, hogy
ellenjavaslat ne legyen. Javasolja, hogy a polgármester úr inkább fórumot tartson az
aláírókkal, kivitelezőkkel, nehogy ismét levél jöjjön. Máshol is volt víz, türelmesen viselték
az ott lakók. Hova forduljon a szövetkezet a 6-700 hektáron elöntött területek kárpótlására,
mégis keveslik a szövetkezet segítségét. Nem alkalmas ez a környezet a felelősségteljes
döntésre. Ne így álljanak a képviselők sem a dolgokhoz, és ne így kampányolnak. Ha nem
biztosítja a község a felelősségteljes munkavégzést, nem tudnak felelősséggel tárgyalni.
Kerek Oszkár polgármester: Ha a képviselő testület bármelyik tagja megkereste volna
tájékoztatásért, megadta volna. Véleménye szerint nem volt indokolt a testületi ülés
összehívása, mivel nem kíván testületi döntést a téma. Ha rendkívüli ülést hívtak össze,
megtörtént. A lakosságnak joga van jelen lenni, nyilvános a működés, bármikor megmutatja,
mit tettünk, hiszen helyi lakosoknak erre joga van. Sajnos vannak, akik tisztességtelen
kampánnyal próbálnak érvényesülni.
Kalcsó Jánosné: Visszautasítja Horvát Sándor megjegyzését, mivel civil emberként vesz
részt a mai ülésen, nem kampány céljából.
Tari István képviselő: Szomorú azért, mert a képviselő-testület döntése alapján nagy
horderejű munkát végeznek a lakosság érdekében, mégis elégedetlenségüket fejezik ki
aláírásgyűjtéssel. Érthetetlen, hogy nem értik meg a munkák szükségességét. Vannak olyan
emberek, akik talán most nincsenek itt, vagy csak néhányan közülük, akik buzdítják az ott
lakókat a felháborodásra. Nem kellett senkit kilakoltatni, összefogással segítettek az emberek,
a képviselő testület tagjai is. Itt folyamatosan feljelentenek embereket, a képviselő testületet,
zavarják a munkájukat.
Balázs Ferenc képviselő: 3 sort adtak be, hogy legyen ülés. Nem érti Kalcsónét.
Polgármester úr válaszolt a kérdésekre.
Liptai Mihály: A lakossági fórumon sokan ott voltak. Beleegyeztek, hogy legyen elkezdve az
átereszek lefektetése, és a lakosság csak az átereszek árának felével járuljon hozzá, ezt
szavazták meg. Nincsenek egy vonalba lerakva a bejárók.
A jelenlévő lakosok egyöntetűen mondták, hogy nem a feléről volt szó, hanem az áteresz
teljes áráról, ezt szavazták meg.
Czibolya Béláné: Nem érti, hogy miért kellett rendkívüli testületi ülést összehívni. Azt
szavazták meg, hogy a Rákóczi környéke készüljön előbb, később a Csillag elvezetése.
Mindenki tartsa magát ahhoz, amit megszavaztak. Sajnálja a Rákóczi úti lakosokat, nem igaz,
hogy kinevetik őket. Fizetnek a lakók is azért, hogy a vagyonukat megőrizzék. Korábbi
árvíznél senki nem tett semmit, magukra voltak utalva. állatok pusztultak el.
Kerek Oszkár polgármester: A kivitelezőnek úgy kell átadnia a munkaterületet, hogy
szakmailag megfeleljen, egyébként nem történik kifizetés. Ha a csatorna után mennének, nem
lenne vízelvezetés, mert össze-vissza épült, igaziból fel kellene szedni. Hol volt ott a
megfelelő szakmai munka?
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Tusnádiné Kiss Erzsébet: Az egyik levél szerzője ő. Terv nélkül aggódnak, mivel a
gázvezeték is rossz helyen van, a szennyvíz szintén. Ha korábban meghatározták a munkákat,
miért nem tájékoztatták őket?
Kerek Oszkár polgármester: Az újságban folyamatos tájékoztatást kaptak a lakosok.
Tervezni lehet, de ezek szerint rosszul készültek a korábbi tervek, nem érték el a célt, mert
nem jól végezték a munkát a csatorna és gázvezetékek lefektetésénél. Felhívta a vállalkozók
figyelmét is, hogy nagyon vigyázzanak ezekre a régi hibákra, tárják fel a vezetékeket akár
kézzel is. Nem ástak lejjebb árkokat, csak kitisztították őket. Nem sértettek közműveket,
mindenkinek megelégedésére próbálták elvégezni a munkákat.
Sultis János: Pályáztatva volt-e ez a cég?
Kerek Oszkár polgármester: Pályáztatva volt, és a Gazdasági és Környezetvédelmi
bizottság döntött.
Molnár Istvánné képviselő: Egyikük sem cserélne az ott lakók problémájával, de a
beadványt nem tartja jónak, hiszen szakmai dolgokkal foglalkozik. Nem sokan jelentek meg
azokból, akik aláírták. Ha egyszerűen bejönnek, választ kaphattak volna. Ha összefogásra
buzdítják egymást, nem ellenségeskedésre, hasznosabb lett volna.
Kassa László: Nem tudja miért nincsenek itt a beadvány aláírói, miért nem értesítették őket?
Készült az 50-es években terv a csapadékvíz elvezetésről. Vannak olyan pontok, ahol mély
fenékrészek vannak, ahol a víz mindig megáll. A kivezető pontokat, kivezető árkokat meg
kell tervezni. Korábban pályáztak, de nem volt rá lehetőség. Közművekkel kapcsolatosan
elhangzottakat visszautasítja: Miskolci Bányakapitányság vette át, gázra is ez vonatkozik.
Földmozgásokat nem terveztek, teherautók közlekedését sem. Szennyvízaknákba bele
nyomatták a vizet a lakosok, ami nem helyes. Akkori szabályoknak megfelelt minden.
Az Ágói patakot az elmúlt 30 év alatt 3-szor takarította a Mátraaljai Vízgazdálkodási
Társulás. A Szarvágy patak is így volt. Nem a múltról kell beszélni, hanem a jövőről. Előre
kell nézni a közös cél érdekében.
Czibolya Béláné:1988-ban megvették a telket, 1999-ben elvitt mindenüket az ár.
Önkormányzathoz fordult, hogy a patak medrét tisztítsák ki, ami nem történt meg. Az akkori
vezetés semmit nem tett értük.
Káposzta Tibor: A Rákóczi út 49 környékén nem találták a szennyvízvezetéket, akkor hogy
adták át műszakilag? Kassa László polgármestersége idejében is meg volt a belvíz probléma,
amiért nem tett semmit.
Kerek Oszkár polgármester: Nem zárnak az aknafedelek, füsttel tudják megvizsgálni, hogy
szivárog-e, azonban szemmel láthatóan ömlött ki az árkokba a víz a csatornarendszerből.
Másfajta összefogásra van szükség.
Nagy Ferenc: Három fenyőfájába került, de lényeg, hogy elment a víz. 10 évig nem látta a
vízmérőt, most látja. Saját tapasztalata, hogy megoldódott a víz probléma.
Tóvaj János: Minden szolgáltatónak van lehetősége mérésre, miért nem kérte ki a
Polgármesteri Hivatal, hogy hol vannak a vezetékek. Kötelességük a szolgáltatóknak a
hibákat kijavítani.
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Nem megfelelően rakják le az átereszeket. Kaviccsal, homokággyal kellene, így nem lesz jó.
Elszakították a nagyfeszültségű vezetéket, az ÉMÁSZ saját költségén megjavította. Az
oszlopokkal is gond van, egyeztetni kellene. Ha nem lesz végig megcsinálva, gond lesz a
Rákóczi út többi részén is. A Kertész úton betömték az árkokat, ki kellene ásatni ismét, ott is
ki lehetne vezetni a vizet.
Kerek Oszkár polgármester: 20 kV-os földben lévő vezetékek elszakítása akkor történt,
amikor árvíz idején felszedték az átereszt. Köszöni, hogy helyreállították. Nagyobb
átereszeket meg kell erősíteni. Az önkormányzat mindig mellé teszi a pénzét, de a lakóknak is
hasonlóan kell cselekedni. Biztosan adódnak kellemetlenségek, de a cél a lényeg. Amikor
ömlött a víz, nagy volt a riadalom. Közösen, megegyezve lehet elvégezni a munkát. A hibákat
ki kell javítani a vállalkozónak, akkor kaphatja meg a pénzét. Ha hibát vétettek, javítani kell.
Bódi Jánosné képviselő: Nem ilyen fórumos találkozóra gondolt, csak a polgármester úrral
akarták ezt megbeszélni. Balázs Ferenc kezdeményezésére írták alá a papírt. Megkérdezte
miért kell aláírás, miért nem beszélnek inkább róla. Ők nem szakemberek, ezért akartak
testületi ülést. Közteherviselés legyen, mindenkinek viselnie kell a költségeket.
Habány György képviselő: Ha érdektelenség lett volna, nem jelentek volna meg ennyien.
Úgy érezték, hogy össze kell hívni a testületet. Nem kényszerítettek lakosokat arra, hogy
jöjjenek, de örül neki. Nem fórum formában kellett volna összehívni a testületet, hanem
kizárólag a testületi tagokat. Aláírta a kezdeményezést, sajnálja, hogy minősítik azokat, akik
beadványokat adnak. Önmagát minősíti, aki ezt mondja. Testületi tagok egy bizonyos
százaléka ha úgy dönt, hogy testületi ülést hívnak össze, meg kell tenni.
Molnár Istvánné képviselő: A módszerrel nem ért egyet, a képviselőnek nem feltétlenül
írásban lehet közölni a polgármesterrel, ha ülést akar, vagy információt akar kérni.
Tari István képviselő: Ha többször jelenne meg Habány képviselő úr a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság ülésein, tájékozottabb lenne.
Erdélyi Mária: Ha lett volna tisztelet a polgármester úr felé a haláleset miatt, nem
kívánhatták volna, hogy most megtartsa az ülést. Úgy tudja minden ülés nyilvános, ezért
jöttek ide, nem fórumra. Csontos képviselő úr adta meg a szót a lakosoknak. A Kertalja úton 5
napig nem tudtak közlekedni az 1999-es árvíz idején, mégsem adtak be levelet, elviselték.
Senki sem kérdezte meg, hogyan tudnának segíteni, nem úgy, mint most. Olyan dolgokon
vitatkoznak, hogy hány centire teszik le az átereszeket, inkább takarították volna ki a régieket.
Kerek Oszkár polgármester: Minden képviselőnek rendelkezésre áll akár este is, nem titkos
semmi sem. Minden horti emberre vonatkozik, hogy bármilyen témában keressék meg, és
minden információt megad. Joga van összehívni is a testületnek az ülést, de joga van
tájékozódni is.
Dencs Zsuzsanna: Az elkeseredett emberek könnyen manipulálhatóak, nem kellene
különböző helyzetekben kihasználni helyzetüket, inkább segítségre lenne szükség.
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2./ Napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A testület eldöntötte, hogy milyen rendezvényeket tart ebben a
évben . Tekintettel a nem várt kiadásokra, javasolja, hogy a falunapi rendezvényt ne tartsák
meg. A belvízre igen sokat kellett költeni.
Habány György képviselő: Örül a javaslatnak, ő is javasolni szerette volna. Ha még vannak
tervezve rendezvények, fogják szolidabbra.
Tari István: Ezzel egyetért, olyan rendezvényeket viszont, ami nem kerül nagyobb összegbe
(mindenki karácsonya), szerényebb körülmények között tartsák meg.
Molnár Istvánné képviselő: Támogatja a javaslatot, a többiről pedig akkor beszéljenek,
amikor aktuális lesz.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Egyetért a javaslattal, és a többit is vegyék
szerényebbre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását a falunappal
kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2010. (VII.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi rendezvények
közül a Falunap megtartását törli, és a többi önkormányzati rendezvényt is
kisebb költségvetéssel rendezi meg.
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállításra elkezdték a közbeszerzés előkészítését
2009-ben. Ideje, hogy Hortot is előre vegyék, mert decemberben lejár a szerződés. Általában
alacsonyabb díjakra lehet számítani. Indulunk ezen, ahogy korábban megbeszéltük. A
szelektív hulladékgyűjtésnél meg kellene próbálni, hogy zsákba vigyék a szelektív hulladékot
háztól. Nem biztos, hogy célravezető, de tárgyalni kellene róla.
Balázs Ferenc képviselő: Jó lenne, ha a szeptemberi ülésre előkészítetten, ajánlatokkal a
testület elé kerülne. Örülne, ha lenne egy központi zöldhulladék lerakó, ahova a lakosok
odaszállíthatnának. A szelektív gyűjtés háztól történik valóban sok helyen, de ellenőrizni kell
a szelektálást.
Kerek Oszkár polgármester: A zöld hulladék: holnap írják alá a szerződést egy
befektetővel. Feladata, hogy a zöld hulladékot gyűjtse össze, és elszállítsa feldolgozásra.
Bódi Jánosné képviselő: Jó ötletnek tartja, hogy háztól vigyék el, elkerülhető, hogy
szeméttelep legyen a központban, ill. más településről idehozzák.
Kerek Oszkár polgármester: Ügyelet Hatvan Kft. megkapta a pénzt az OEP-től az ügyelet
ellátására. Több mint 5 millió Ft, amiből 2 milliót kaptak az orvosok, a 3 millióval nem
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tudnak elszámolni. Kiderült, hogy valami nem tiszta ebben a dologban. Újjászervezik a
kistérségnél ezt a dolgot.
A fő tér átalakul, az ÉMÁSZ vezetékeket fektet le. Az önkormányzat beruházása is
elkezdődött. a játszótér helyét töltik, a parkoló helyét készítik elő. Elérkeztek olyan
pozícióhoz, hogy lassan fizetni is kell. Mindenki tudja, hogy előfinanszírozású. Mivel nem
olyan kivitelező vállalta el a munkát, aki meg tudná előlegezni az összeget, ezért az
önkormányzatnak kell. Először ki kell fizetni a vállalkozót, azzal a számlával lehet menni az
MVH-hoz, hogy megkapják a pénzt. Nem tudja pontosan, hogy mikor fizetnek, ezért meg kell
előlegezni. Csány hitelt vett fel erre a célra. 4-13%-os hiteleket vesznek fel 1-10 éves
futamidőre az önkormányzatok. Ha felveszik a hitelt, ki tudják fizetni a vállalkozót, és annál
előbb vissza tudják kapni az előre kifizetett pénzüket. Szeptember 15-én át kell adni a
parkolót, játszóteret. A 2008-ban vállalt kötelezettségüket teljesíteni kell. Nem javasolja, hogy
a meglévő pénzükből fizessenek, hanem hitellel oldják meg. MFB, OTP, Takarék küldött
ajánlatot eddig, az ERSTE nem adott, mert nem náluk van a folyószámla. Javaslatot kér,
milyen konstrukciót válasszanak.
Habány György képviselő: Nem egyszerű a közbeszerzés, de ez nem egy kőbe vésett dolog,
lehet tologatni a határidőt. Ha a következő önkormányzatra ráhúznak egy újabb hitelt, nem vet
jó fényt a képviselő-testületre. El kell húzni a határidőt a választásokig, a következő
adóbevételt várják meg, akkor döntsünk.
Kerek Oszkár polgármester: Van egy befejezési határidő, amit a vállalkozónak és az
önkormányzatnak is tartani kell. Ha nem veszik fel a hitelt, nem tudják kifizetni a vállalkozót,
és elbukják a fejlesztést, valamint ígéretüket is megszegjük az emberek felé. 24, 8 millió
várható a Vidékfejlesztéstől.
Molnár Istvánné képviselő: Nem ért egyet Habány Györggyel. Mindenképpen fel kellene
venni a hitelt, egy rövid lejáratút, amit vissza lehetne fizetni. A kivitelező tud-e
előfinanszírozást vállalni valamennyi összegre?
Kerek Oszkár polgármester: Legfeljebb arról lehet egyezkedni, hogy meddig vár a
kivitelező.
Tari István képviselő: Azt a kötelességünket, amit vállaltunk, teljesíteni kell. Ha húzzuk az
időt, nem készül el, nem tudjuk visszaigényelni az összeget. A vállalkozót sem lehet a
végsőkig váratni a kifizetéssel.
Kerek Oszkár polgármester: Nem javasolja, hogy a meglévő pénzüket kifizessék, mert pénz
nélkül nem maradhatnak. A kamat 10 % körüli.
Habány György képviselő: Tudja, hogy mivel jár a közbeszerzés, van mód és lehetőség a
kivitelezés kitolására. Ha 1 évre vesszük csak fel a hitelt, miből fizetünk 1 év múlva, ha nem
kapjuk meg addig a pályázati pénzt. Meg kell várni az adóbevételt, akkor derül ki, hogy
mennyit kell felvennünk. Sok apróságért összehívják a testületi ülést, akkor ezért is össze
lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Elszámolni akkor tudunk, ha a számlát leadják. Megkérdezi a
vállalkozót, meddig tud várni a pénzre. Kifizetett számlát lehet benyújtani, arra kapnak pénzt
csak. Több száz önkormányzat kapta meg ezt a pályázati lehetőséget, mindenki megoldja
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valahogyan, nem hozhatnak ennyi önkormányzatot rossz helyzetbe. Bevállaltuk ezt a
kötelezettséget, ezért teljesíteni kell. A szeptemberi adóbevételt nem tudják előre
meghatározni.
A munkálatokat megkezdték, és jó ütemben haladnak.
Hegedűs Dezső képviselő: Ez az összeg a költségvetésünk kb. 10 %-a. Mi van akkor, ha ez a
program bebukik, a következő testület mit kezd vele. A Pénzügyi Bizottság hogy vélekedik?
Horváth Sándor képviselő: A saját részünket odaadnánk a vállalkozónak, meg kell győzni
arról, hogy a pályázati pénz kiutalása után fizetünk.
Vastagné Gyurcsó Mária: Kifizetett számlára fizetnek csak. A pénzmozgást igazolni kell
banki papírral, tehát nem elég a számla.
Tari István képviselő: A vállalkozó nem fog olyan számlát kiállítani, amíg nem fizetünk.
Csontos András képviselő: Meglepetésként érte a dolog, nem merült fel eddig, hogy nem
tudjuk finanszírozni a pályázatot. Vége van a félévnek, a félévet le kellene zárni, tervet
kellene kérni a kifizetésekről, bevételekről, addig letisztázni a vállalkozóval, hogy viszonyul a
dolgokhoz. Kiderül, hogy hányszor jönnek ki, hányszor kötnek bele, eltolódik a tényleges
pályázati kifizetés. A Gazdasági Bizottság felületesen járt el.
Horváth Sándor képviselő: Nem járt el felületesen, mert tudja a vállalkozó, hogy a munka
elvégzése után fizetünk.
Balázs Ferenc képviselő: 60 napot várnia kell a pénzére, akkor november 15-ig időt nyerünk.
Ha más település megkapja, jobban tudunk kalkulálni. Szeptemberben féléves értékelés lesz,
látszódik bevétel, kiadás, akkor felelősebben tudunk dönteni. Addig beérkeznek a banki
javaslatok. A munka feladatok tételenként be van szabályozva, akkor a fizetésnek is tételesen
kell történnie. Beleférne a következő választás után, nem nekünk kellene ezzel foglalkozni.
Csontos András képviselő: Volt már rá példa, hogy megnyert pályázatot nem fizettek ki?
Vastagné Gyurcsó Mária: Nem volt még rá példa.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt a pályázatot 2008-ban vállaltuk be, előfinanszírozással,
amit teljesítenünk kell. Ha nem fizetjük ki, kötelezettségünket nem teljesítjük. Elkezdődtek a
munkák, a vállalkozó dolgozik, tehát pénzt is vár. Ezt elnapolni nem lehet. A vállalkozóval
tárgyal a kifizetés végső határidejéről, és a számlabenyújtás határidejéről. Ez nem arról szól,
hogy tönkretegyük az önkormányzatot, hanem a fejlesztésre szavaztunk 2008-ban, melyet
teljesíteni kell. A kérdőjeles dolgok tisztázása után dönteni kell.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Sem elveszíteni nem akarjuk a pályázatot, sem a
lakosságot nem akarjuk becsapni, de a kérdéses dolgokat meg kell válaszolni, és akkor
szavazzunk. Csak annyi hitelt vegyünk fel, amennyit feltétlenül kell.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon pontosan kell elszámolnunk.
Tari István képviselő: A munkálatok folynak. A kérdés csak az lehet, hogy saját pénzből,
hitelből, vagy saját és valamennyi hitelből fizetünk. Itt nem lehet halogatni, úgyis megkapja
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az önkormányzat. A készpénzállományt nem szabad erre felhasználni teljes egészében, még
ha valamennyit teszünk is hozzá. Ha nyerünk pályázatot, most húzzuk a féket? Egymás
idegeit nem kellene ezzel korbácsolni, be kell tartani, amit vállaltunk.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma személyi jellegű, ezért zárt ülést rendel el,
majd azt követően nyílt ülésen folytatja tovább a munkát.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Földhivatali
térképészeti munkák elvégzését követően Hort térképe elcsúszásokat tartalmaz, az nem
pontos. E pontatlanság miatt az Ifjúság és Rét út sarkán lévő ingatlan tulajdonosa rossz helyre
rakta le családi házának alapját.
A Földhivatal saját hatáskörben kiigazítja a telekhatárokat, a telekfelosztásokat az ingatlan
tulajdonossal és földhivatallal is egyeztette, melyet testületileg kér határozatilag jóváhagyni.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
54/2010. (VII.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúság és Rét út által
határolt tömbben kialakított ingatlanok határainak felülvizsgálatáról készült
földhivatali tájékoztatót megvitatta.
Tudomásul vette, hogy a térképek digitális állománya és a terep viszonyok között
jelentős eltérések mutatkoznak. A Képviselő-testület felkéri a Hatvan Körzeti
Földhivatalt, hogy a meglévő közművek és az építési jogszabályok figyelembe
vételével az Ifjúság és a Rét út által határolt tömbre, a tényleges állapot
rögzítésére vonatkozó munkafolyamatokat térítésmentesen végezze el, illetve
korrigálja a digitalizálás hiányából származó méreteltéréseket.
Az előzetes egyeztetéseket figyelembe véve a Képviselő-testület kéri a Hatvani
Köreti Földhivatalt, hogy az Ifjúság és Rét út által határolt tömbben lévő 685,686,-687 hrsz-ú területeket úgy mérje ki, hogy ezen meglévő telkekből az Ifjúság
utcában 2 db a Rét úton 1 db telek alakul ki.

A Képviselő-testület támogatja a 687 hrsz-ú ingatlantulajdonos kérését, mely
alapján a 687 hrsz-ú ingatlan területének változatlanul hagyása mellett (1385 m2),
a jelenleginél szélesebb, valamint rövidebb telek alakulna ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntését az érintettekkel
ismertesse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.
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