JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 24-én
megtartott üléséről.
Határozat száma
Tárgya:
81/2010.(XI.24.) A községi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának három-negyedéves
helyzetéről szóló tájékoztató
82/2010.(XI.24.) 2011. évi költségvetési koncepció
83/2010.(XI.24.) Kulturális Centrum 2009. november 3 - 2010. november 24-ig terjedő
időszakról szóló beszámoló
84/2010.(XI.24.) Batthyány József Általános pedagógiai programjának módosítása
85/2010.(XI.24.) 2011.évi Belső ellenőrzés ellenőrzési terv
86/2010.(XI.24.) Könyvvizsgálói pályázat kiírás
87/2010.(XI.24.) Hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás
88/2010.(XI.24.) Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület részére székhely biztosítása
89/2010.(XI.24.) Központi Konyha részére főzőüst beszerzése
90/2010.(XI.24.) Önkormányzati képviselők részére tiszteletdíj betervezése
91/2010.(XI.24.) Cafetéria juttatás 2011. január-február hóban
92/2010.(XI.24.) Beruházási hitel önrészre történő igénybevétele
93/2010.(XI.24.) Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához
94/2010.(XI.24.) Laptop beszerzés
95/2010.(XI.24.) Idősügyi Tanács elnökének laptop biztosítása
96/2010.(XI.24.) Folyószámla-vezetési díjának megfelelő meleg-étkezési utalvány kiadása
97/2010.(XI.24.) Fibernet bérleti szerződés
98/2010.(XI.24.) Nyugdíjas Klub Karácsonyi rendezvényének támogatása
99/2010.(XI.24.) Önkormányzatok Mátrai Szövetségéből kilépés
100/2010.(XI.24.) Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal megkeresése a siófoki ingatlan
elővásárlása ügyében
101/2010.(XI.24.) Sportkör támogatása
102/2010.(XI.24.) Temetési segély kérelmek elbírálása
103/2010.(XI.24.) Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása
104/2010.(XI.24.) Gyógyszer támogatási kérelmek elbírálása
105/2010.(XI.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati kérelmek elbírálása
106/2010.(XI.24.) Átmeneti segély kérelmek elbírálása
107/2010.(XI.24.) HECS karácsonyi támogatása
108/2010.(XI.24.) Egyszeri támogatás megállapítása a Batthyány József Általános Iskola
ingyenes tankönyv-ellátásra jogosult tanulói után
109/2010.(XI.24.) Kamatmentes kölcsön kérelmek elbírálása
Rendelet száma
Tárgya:
10/2010.(XI.24.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása
11/2010.(XI.24.) A játszótér használatáról
12/2010.(XI.24.) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2010. november 24-én megtartott testületi ülésén a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kerek Oszkár
Ferge Jánosné
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak: Cseh Katalin Bernadett, Kiss Edit, Karczagné Nagy Klára, Molnár Ferenc,
Vargáné Hegyi Mónika, Balogh Istvánné, Dencs Zsuzsanna, Rózsavölgyi Jánosné
Javasolt napirend:
1./ 2010. III. negyedévi pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ 2011. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
Előadó: Cseh Katalin Bernadett Kult. Centrum igazgató
4./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
5./ Pályázat könyvvizsgálói tevékenység ellátására
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
6./ Hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzés
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
7./ Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások
Előterjesztő: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó
8./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Istvánnét és Habány Györgyöt javasolja.
Javasolja, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. A képviselő-testület a
javaslatokat egyhangúan elfogadta.
Felolvassa Pintér Sándor belügyminiszter köszöntő levelét a képviselő-testület tagjainak.
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1./ Napirend: 2010. III. negyedéves pénzügyi beszámoló
Kerek Oszkár polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, adjon
tájékoztatást a bizottság állásfoglalásáról.
Tari István képviselő: Kozák Gáspárné segítségével átnézték az anyagot, a bizottság
megtárgyalta, és testület felé elfogadásra javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, vélemény a témával kapcsolatban?
Kassa László képviselő: Játszótérrel, fő-térrel kapcsolatos pénzek megérkeztek-e, a túllépés
mennyire befolyásolja a III. negyedév költségvetését?
Kozák Gáspárné pü. csop. vez.: A pályázati pénz 2011-ben fog realizálódni, a számlák
beérkeztek. Fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, melyet utaltunk a számlák
kifizetésére.
Kerek Oszkár polgármester: A beruházás teljes költsége nyilvános, megtekinthető.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő testület 1 tartózkodással, és 6 igen
szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
81/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek a községi
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a pótelőirányzatokat a könyvelésben
vezesse át és a módosított költségvetésnek megfelelően gondoskodjék annak
végrehajtásáról.
Határidő:folyamatos, 2010. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Napirend: 2011. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét.
Tari István képviselő: A koncepció anyagát a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. Fontos szempont volt, hogy az önkormányzat hogyan tud biztosan eljutni március
végéig. Ennek érdekében a beruházás önrészére hitel felvételét javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, vélemény?
Csontos András képviselő: December 31. utáni időszakra vonatkozó kalkuláció elkészülte? Hogy megyünk el március végéig?
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Kassa László képviselő: Decemberben mennyi adóelőleg feltöltésre lehet számítani?
Kozák Gáspárné: Ismerteti a december, január, február hónapok bevétel és kiadás oldalát.
Adóbevételt nem írtunk, de január végétől már adóbevétel várható.
3 millió bevétel várható.
Habány György képviselő : Kiindulási anyagnak jó. Vannak olyan részek, melyekkel nem
ért egyet, de a költségvetés tárgyalásánál beszélnek róla.
Kerek Oszkár polgármester: A koncepció nem egyenlő a költségvetéssel. Ezek
irányszámok. Kemény harcok folynak a költségvetés tervezésénél. Minél kisebb hiányt
kellene tartani, amely kezelhető. Szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.
A képviselő-testület 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
82/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §- a alapján a 2011. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót elfogadja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a koncepció alapján a 2011. évi
költségvetést állítsa össze, és azt a képviselőtestület elé terjessze be.
Határidő: folyamatos, - 2011. február 9.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását. A képviselő-testület tagjai közül 1 fő nem szavazatott, 1 tartózkodással és 5
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
10/2010. ( XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II.11.) rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91 § (1) és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§-a,
valamint
az
államháztartás
működési
rendjéről
szóló
292/2009.(XII.19.)
Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a – 2010. január 1. és
szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi
előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 2010. évi költségvetésről szóló
2/2010.(II.11.) rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
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1.§.
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2010.
évi költségvetésének

a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
forintban,
c) A hiány összegét
állapítja meg.

TERV

Mód.

Mód.Terv

Mód.terv

386.401
365.377

51.373
28.503

437.774
393.880

450.396 ezer forintban,
403.689 ezer

21.024

22.870

43.894

46.707 ezer forintban

2.§
Az ÖR 3.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3.§. (2) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
2010. évi
Terv
198 699
52 548
84 789
6 471
5 335
12 074

I. félév

III. név

15 927
3 724
5 248
13 314
2 440
8 002

5 139
931
2495
0
0
4 057

1 639
0
7 848
0
0

0
227
2 004
487
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10 000
529
3 280
3 189

0
0
0
0

0
0

Mód.
terv
219 765
57 203
92 532
19 785
7 775
24 133
1 639
227
9 852
487
0

Megnevezés:
E Ft személyi jellegű juttatások
E Ft munkaadókat terhelő járulék
E Ft dologi kiadás
E Ft egyéb folyó kiadások
E Ft működési célú pénzeszközátadás
E Ft Társadalom – és szociálpolitikai
juttatás
E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft Felújítás
E Ft Intézményi beruházási kiadások
E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló
projekt
10 000 E Ft Egyéb tartalék
529 E Ft Hitelek kamatai
3 280 E Ft Finanszírozási kiadások
3 189 E Ft Értékpapír vásárlás
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A 2010. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
2010. évi
Terv
229 919
119 468
0
94
670
13 420
1 806

I. félév

III. név

2 292
-3 441
11 397
15 270
0
2 985
0

-2631
0
727
8.272
0
3441
0

Mód.
terv
229 580
116 027
12 124
23 636
670
19 846
1 806

0
21 024

0
22 870

0
2813

0
46707

Megnevezés:
E Ft Önkormányzat működési bevételek
E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb közp. támogatások
E Ft Felhalm. és tőkejellegű bevételek
E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök,
hitelvissz.tér.
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

a jogcímenkénti megoszlás további részletezését a 1. sz., -12sz., mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hort, 2010. november 24.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

3. napirend: Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról

Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt hozzászólás,
szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
83/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Kulturális Centrum 2009.
november 3 - 2010. november 24-ig terjedő időszakról szóló beszámolóját
megtárgyalta.
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Megköszönve az intézményvezető és ott dolgozók színvonalas munkáját, a
beszámolót a képviselő-testület tudomásulvétellel elfogadta.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a többi napirend előtt tárgyalják meg a
Batthyány József Általános Iskola beadványát a nem szakrendszerű oktatás
megszüntetéséről, valamint az érdemjegyre visszatérésről. Szakértőt is igénybe lehet venni,
de a testület is jóváhagyhatja. A tantestület már megtárgyalta, elfogadták. Van-e vélemény?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A szülőket tájékoztatták-e erről, és egyetértenek-e vele
ők is?
Füredi István iskolaigazgató: Kaptak tájékoztatást az SZMK vezetők, és általuk
tájékozódtak a szülők, és egyetértettek ezzel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az osztályozás bevezetését érdemjeggyel
a 2. osztály végétől. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
84/2010.(XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 70.§ (2)-(3) bekezdésének figyelembe vételével a
Batthyány József Általános Iskola igazgatója által előterjesztett kérelem alapján,
a 110/2007.(10.17.) számú határozattal elfogadott pedagógiai program
módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott pedagógiai programját a
közoktatásról szóló 1993.évi törvény 44.§ (2) bekezdése alapján hozza
nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: általános iskola igazgatója
84/2010. számú határozat melléklete
A 2008-2010-es tanévek tapasztalatai a nem szakrendszerű oktatásról:

A nem szakrendszerű oktatás 5-6. osztályos bevezetése, gyakorlatban való
megszervezése után elemeztük az eredményeket (kompetenciamérés eredményei,
tanulók tanulmányi munkája, tanulmányi eredményei), amelyek alapján a
következőket állapítottuk meg:
· A nem szakrendszerű oktatás csoportbontás nélkül, csak az osztályon belüli
differenciálással nehezen oldható meg, nem hozta a várt eredményt.
· A gyengébb tanulók esetében szükség volt - a tanítási órákon kívül - további
korrepetálásra, felzárkóztatásra.
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· A nem szakrendszerű oktatással járó lassúbb haladási ütem a jobb tanulókat nem
motiválta.
· A nem szakrendszerű órák „osztályozásmentessége” a gyerekek teljesítményét
visszavetette, hiszen a 4. osztály végén már osztályzatot kaptak.
· Az 5-6. osztályos tanulók kompetenciafejlesztése a szakrendszerű órákon is
ugyanilyen hatékonysággal megoldható differenciált óraszervezéssel, amelyet
kiegészít a tanórán kívüli fejlesztés és korrepetálás.
Összegezve a tapasztalatokat úgy döntöttünk, hogy élve az Oktatási Törvényi
módosítása által adott lehetőséggel (2010. évi LXXI. törvény), a nem szakrendszerű
oktatást az 5-6. osztályban a 2011-2012-es tanévtől, felmenő rendszerben,
megszüntetjük.
A nem szakrendszerű oktatás felmenő rendszerben történő megszüntetése:
A megszüntetés folyamata:
o A 2010-2011-es tanévben az 5-6. osztályában az előző két tanévhez hasonlóan
nem szakrendszerű oktatás folyik.
o Átmeneti évként, a 2011-2012-es tanévben, csak a 6. évfolyamon folytatjuk a
nem szakrendszerű oktatást.
o A 2012-2013-as tanévtől a nem szakrendszerű oktatás a felső tagozaton
megszűnik.
A nem szakrendszerű oktatás megszüntetésénél ügyelnünk kell arra, hogy nem
maradhat el:
· A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése
· A jobb képességű tanulók és a lemaradók folyamatos differenciált foglalkoztatása
Ennek módjai:
· A kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése minden tanítási órán
· Differenciált óraszervezés
· Korrepetálás
· Fejlesztő pedagógus foglalkozásain egyéni fejlesztés
· Tanulmányi versenyek

8

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
A tanuló az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni.
A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is,
ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a
szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.
1-2. évfolyamon félévkor, 1. évfolyamon év végén is szöveges értékelést kapnak a tanulók,
melyben megjelöljük a fejlesztendő területeket, amelyeket a következő évfolyamon erősíteni
kell.
Így buktatásra nincs szükség.
A 2. évfolyam év végén, és a 3-8. évfolyamon a 2010-2011-es tanévtől félévkor és tanév
végén is osztályzattal értékeljük tanulóinkat, a közoktatásról szóló törvény 2010. évi LXXI.
törvény módosítása alapján. (70. § (3) bekezdés)
Elégtelen osztályzat esetén a tanuló osztályozó vizsgát tehet a következő tanév kezdete előtt.
A felsőbb évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk.
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelő
személyre szabott segítségadással elkerülhető.
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt.

Az Oktatási Törvény 70§ (3) bekezdése alapján, ha a tanuló iskolát vált, és a fogadó iskola
kéri a szöveges értékelés osztályzatokra való átváltását, ezt a következő módon végezzük el:
Kiválóan megfelelt jeles (5)
Jól megfelelt jó (4)
Megfelelt közepes (3)
Gyengén megfelelt, felzárkóztatásra szorul elégséges (2)
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ÉRTÉKELÉSEK, MINŐSÍTÉSEK RENDSZERE

Évfolyam

1.
évfolyam

Értékelt
tantárgy

Minden
tantárgy

Értékelés módja félévkor
Zárt szöveges értékelés,

Nyílt, szöveges értékelés,

a tanuló fejlettségének
megfelelő szavak
aláhúzásával, összegző
minősítés nélkül.

a tanuló egyéni fejlettségi szintjének szöveges
megfogalmazása, kiegészítve
összegzésként a következő minősítéssel:
A tantervi követelményeket kiválóan teljesítette
A tantervi követelményeket jól teljesítette
A tantervi követelményeket megfelelően
teljesítette
…………….tantárgyakból felzárkóztatásra
szorul
…………….tantárgyakból dicséretet érdemel
Osztályozás

Az értékelő lapot a tanulók
hazaviszik, másolata a
napklóba kerül.

Zárt szöveges értékelés

2.
évfolyam

Minden
tantárgy

A tanuló fejlettségének
megfelelő szavak
aláhúzásával, összegző
minősítés nélkül.
Az értékelő lapot a tanulók
hazaviszik, másolata a
naplóba kerül.
Osztályozás

Minden
tantárgy
3-8.
évfolyam

3-8.
évfolyam

( kivéve
modul
tantárgyak)

Értékelés módja év végén







Jeles (kitűnő)
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen







Jeles (kitűnő)
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

Osztályozás






Jeles (kitűnő)
Jó
Közepes
Elégséges
Elégtelen

Nem osztályozzuk

Nem osztályozzuk

A tanulók a következő
minősítést kaphatják:

A tanulók a következő minősítést kaphatják:

Modulok




Kiválóan megfelelt
Jól megfelelt
Megfelelt





Kiválóan megfelelt
Jól megfelelt
Megfelelt

10

4. Napirend: Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Ferge Jánosné jegyző: A belső ellenőrzést ellátó Vincent Audit Kft- vel közösen állítottuk
össze a 2011. évi ellenőrzési tervet. A két oktatási intézmény kerülne ellenőrzés alá a
várható törvényi változások miatt. Az ellenőri óraszám: 20 óra, plusz 4 óra tartalékidő.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e vélemény ezzel kapcsolatban? Lehet mást is
ellenőriztetni, de azért fizetnünk kell külön. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta a terv elfogadását. A képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta a belső
ellenőrzési tervet, és az alábbi határozatot hozta:
85/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 193/2003.(XI.26.)
korm. rendelet 21- 22 §. -ai alapján elkészített 2011.évi Belső ellenőrzés
ellenőrzési tervét elfogadta.
Felkéri a Belső ellenőrt, hogy az abban foglalt ütemezésekkel az
ellenőrzést végezze el.
Határidő: folyamatos 2011. december 31.
Felelős: Belső ellenőr
Jegyző

5./ Pályázat könyvvizsgálói tevékenység ellátására

Tari István képviselő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottságon szükségesnek tartották a
pályázat kiírását, mivel lejárt a korábbi megbízás. Az időtartamot zárszámadás végéig
javasolja (2014).
Habány György képviselő: Nem csak a honlapon, máshol is meg kellene jelentetni a
pályázatot, mert nem biztos, hogy szakmai körökben is olvassák.
Ferge Jánosné jegyző: Nem kötelező egyéb helyeken megjelentetni, esetleg a megyei lapba
javasolja a megjelentetést.
Dr. Nagy Tamás: SZMSZ-ben kellene szabályozni milyen módon tegyünk ilyen
pályázatokat közzé, és később nem kell ezzel foglalkozni.
Kerek Oszkár polgármester: Az SZMSZ-t 6 hónapon belül egyébként is kell módosítani,
szavazásra bocsátotta a pályázat kiírását. A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

86/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)
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92/A § (2) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki könyvvizsgálói
feladatok elvégzésére.
1.) A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával az
Ötv. értelmében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű
könyvvizsgáló bízható meg.
2.) A könyvvizsgáló feladata: a helyi önkormányzat befektetett
eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és
kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A
könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a képviselő-testület elé terjesztett
költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a szempontból,
hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a
jogszabályok előírásainak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni,
különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.
3.) A pályázathoz csatolni kell:
a.) Könyvvizsgálói jogosultság igazolását
b.) Vállalkozás társasági szerződését / vállalkozói igazolványt
c.) Aláírási címpéldányt
d.) Referenciákat
4.) A Pályázat leadásának helye és határideje:
 A pályázat leadási határideje: 2010. december 3-a,13 óra.
 A Pályázat leadásának helye: Hort Község Polgármestere (3014.
Hort, Szabadság tér 40.).
5.) A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Hort Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat leadási határidejét követő 30
napon belül bírálja el.
6.) A megbízás időtartama: A Képviselő-testület döntésétől – 2014. évi
mérleg auditálásig.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Hort Község Polgármesterénél
személyesen (3014. Hort, Szabadság tér 40) illetve telefonon a 06-37-378001 Kerek Oszkár polgármesternél.
7.) A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a pályázati kiírást a
községi önkormányzat honlapján www.hort. hu és a Heves Megyei
Hírlapban tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6. Napirend: Hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzés
Kerek Oszkár polgármester: Év elején elindították a közbeszerzést, melyet a Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás végez díjmentesen, de még nem fejeződött be, Továbbra is
biztosítani kell a hulladékszállítást. Javasolja, hogy amíg nem lesz győztes pályázó a
közbeszerzésre, addig is a jelenlegi szállító (AVE) végezze el ezt a feladatot.
Ferge Jánosné jegyző: A Hulladékgazdálkodási Társulás elkészítette a közbeszerzési
eljárás megindításához szükséges dokumentációkat. Kérik azok testületi elfogadását, illetve
a közbeszerzési eljárás megindításának megerősítését.
Kerek Oszkár: Szavazásra bocsátja az ajánlati dokumentáció és mellékletei elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési kommunális
hulladék gyűjtésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattéleti dokumentáció
tervezetét és mellékleteit elfogadja és a közbeszerzési eljárást megindítja.
A dokumentáció mellékletei:
- közszolgáltatási szerződés tervezete a települési szilárd hulladék
összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő elszállítására
- Hulladékátrakási és ártalmatlanítási szerződés tervezete
- Hatvan Hulladékátrakó állomás területén kötelező jelleggel betartandó
munka,- balesetvédelmi, közlekedési szabályok.
- Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II.14.) számú
rendelete (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)
- a Képviselő-testület 118/2008. (10.30.) számú határozatával elfogadott
Hort Község Településfejlesztési Koncepciója.
A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást (3300 Eger, Dobó tér 2.), hogy az
ajánlatkérő Hort Község Önkormányzata nevében járjon el.
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
Felelős: polgármester
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke
Habány György képviselő: A felelősségbiztosítás szakmai szempontból nem megfelelő, de
jegyző asszonnyal ezt egyeztetik.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy cseréljék meg 7. és 8. napirendi pontokat,
mivel a 7. napirend témája zárt ülést igényel. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta.
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Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Megalakult a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi
Egyesület. Megkéri az egyesület elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a részletekről.
Kecskés Ferenc elnök: Köszönti a megjelenteket, és néhány mondattal kiegészíti a
kiküldött tájékoztatót. Elmondja, hogy a cégbírósági bejegyzéshez székhely szükséges,
ahová az eszközöket elhelyezik, és a képzéseket meg tudják tartani. Nem maradhat egy
település önvédelem nélkül. Az önkormányzat támogatásától nagyban függ az egyesület
eredményessége, és a lakosok biztonsága sokkal magasabb szintű lehet. Kéri, hogy az
önkormányzat biztosítson részükre helyiséget, valamint amennyiben a lehetőségek engedik,
anyagi támogatást is szívesen vennének, mely a működésükhöz szükséges. Szívesen válaszol
kérdésekre.
Kerek Oszkár polgármester: Védelmi Bizottsági ülésen Hatvanban téma volt Hort. A
gáztelep miatt veszélyes település vagyunk. Minisztériumot is megkeresik azzal, hogy Hort
is veszélyes helyzetben van. 17. ember a polgármester, akit értesítenek katasztrófa helyzet
esetén. Utána tudja összeszedni az embereket, akik segíthetnek. Ide kapcsolódik az egyesület
létrejötte, ami nagyon fontos, és hasznos a településnek. Vízzel, viharkárral, gázzal, esetleg
tűzesettel kapcsolatos vészhelyzetben sokat tudnak segíteni az egyesület tagjai. Indokolt,
hogy felkészüljenek ezekre a helyzetekre annál is inkább, mert az önkormányzat felelős, de
nem állnak rendelkezésre szakemberek, ezért van szükség az egyesületre.
Amit tehetnek elsősorban az, hogy székhelyet biztosítanak számukra. A rendőrségi épület
hátsó részében van olyan helyiség, amely megfelelő lenne.
Molnár Istvánné képviselő: Hány fővel alakult az egyesület, és milyenre tervezik? Hogyan
képzelik az eszközök biztosítását, ha nem lesz mód pályázati lehetőségre? A riasztást hogy
képzelik el, illetve az értesítést hogyan oldják meg. Jó érzéssel tölti el, hogy nem csak a
saját, hanem a lakosok biztonságát is szeretnék védeni.
Kecskés Ferenc: 10 fővel alakultak, és még 2 fő jelezte szándékát. A gerincét hivatásos
tűzoltók, aktív dolgozók alkotják, rendelkeznek vezetői, irányítói jogosultsággal.
nyugdíjasok is vannak. Vilmányi Sándor és ő is rutinos képzett emberek. Tagság létszáma
nincs korlátozva. Minél többen vesznek részt, annál több segítő kéz van. Mindenféle
szakmára szükség van, fiatalokra, idősebbekre egyaránt. Szeretnék, ha kialakulna egy jó
közösség, mint régen. A régi utat szeretnék folytatni. A felszereléssel kapcsolatban
elmondja, hogy jelenleg nincs semmi. A tűzoltó szövetségnél kezdeményezték
tagfelvételüket, ahol pályázni lehet eszközökre, ez pár 100 ezer Ft-ot jelentene. Csupán a
tagdíjakból nem tudják fenntartani magukat, az önkormányzat segítségére lesz szükség.
Szeretnék, ha egy éves összeget megállapítanának részükre. Együttműködési
megállapodásra van szükség a hatvani Tűzoltó parancsnoksággal. Próbálnak adomány útján
is eszközöket szerezni. 10-15 év alatt ütőképes, felszerelt egyesületté válhatnak.
Vilmányi Sándor: Az önkormányzat rendelkezik 2 zagyszivattyúval, tömlőkkel, tudnak
segíteni árvíznél, személyes felszereléseiket is felhasználnák mentés esetén.
Kerek Oszkár polgármester: A júniusi esőzéseknél előfordult, hogy a hatvani tűzoltóság
közölte, sem embert, sem eszközt nem tudnak biztosítani. ezért is van szükség az
egyesületre.
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Habány György képviselő: A Tűzoltó utcában lakik, emlékszik a régi gyakorlatokra. Örül
az ötletnek, a közösség alakulását tartja egyik legfontosabb dolognak. Rendre, fegyelemre
szoktatja az embereket, főleg ha fiatalok is lesznek. Mire vonatkozna a megállapodás a
hatvani Tűzoltó egyesülettel? A székhely biztosítása megoldható, de milyen összegről lenne
szó évente az önkormányzat részéről? Csak eszközvásárlásra kell a pénz, vagy másra is?
Helyben azért a teljes problémát nem lehet megoldani, persze besegítenek, de ha éppen
dolgozniuk kell, mert veszélyhelyzet alakul ki, nem tudnak itt segíteni. Az elindulást
mindenképpen támogatja.
Kassa László képviselő: 100 éves egyesület volt régen, eredményeket értek el. A fiatalságot
is sikerült bevonni. Kezdetleges eszközökkel, de versenyeken eredményeket értek el.
Fiatalok, idősek együtt vettek részt. Örül, hogy ismét sikerült ezt elindítani szakemberekkel.
Szükség van rá, ha meg tudjuk teremteni az anyagi feltételeket, Kecskés Ferencet
alkalmasnak tartja.
Tari István képviselő: Fontos, és szükségszerű az egyesület működése. Pénzügyileg is kell
támogatni ezt a fontos kezdeményezést. Dicsőség a részükről, hogy vállalják.
Kecskés Ferenc: A működés (könyvelés) biztosítását kb. 200 ezer Ft-ból ki lehet hozni.
Eszköz igénynél szakmai koncepciót fognak kidolgozni. Nem a hivatalos tűzoltóság helyett,
hanem annak munkájának segítésére is alakultak. Pl. viharkár esetén több település érintett,
a hivatásos szervet lekötik a bejelentések, mindig fontossági sorrend van az ellátásnál. Nem
biztos, hogy a horti lesz az elsődleges, ekkor tudnak ők hatékonyan segíteni. A képzés
elindítása után azon lesznek, minél több képzett személy legyen. Mindig lesz, aki részt tud
venni a segítésben.
A hatvaniakkal azért kell megállapodás, mert így tudnak pályázatokon részt venni, esetleg
segíti is a munkájukkal. (eszközök felülvizsgálata)
Kerek Oszkár polgármester: A képviselő-testületnek a székhelyet kellene biztosítani,
vagyis egy befogadó helyiséget. Szavazásra bocsátja ennek elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesületet elnökének székhely befogadó nyilatkozat
kérelmére, alapján - tűzoltó szertár kialakítására alkalmas székhelyet biztosít az
önkormányzat tulajdonában lévő, volt rendőrségi épület alagsorában, mely
természetben Hort, Bajcsy út 52. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba
adásával támogatja.
Kerek Oszkár polgármester: Következő téma a vízdíj megállapítása lenne, de javasolja,
hogy napolják el a decemberi ülésre, mert Bánhidy Péter jelen volt egy kistérségi ülésen,
ahol ígéretet tett egy újabb esetleg kedvezőbb ajánlatra.
Elkészült a játszótér, de nincs használati rendje. A működtetését szabályozni kell, mert
nagyobb, súlyosabb gyerekek is használják, szemetelnek, alkohol fogyasztanak, fákat
húzgálnak ki, ezért szükséges egy rendelet megalkotása. Készült egy tervezet, melyet a
közterület használati rendeletbe be kell építeni. Egy táblán is fel kell hívni a figyelmet a
rendeltetésszerű használatra.
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Ferge Jánosné jegyző: Ismerteti a játszótér használati rendjére vonatkozó rendelettervezetet.
Habány György képviselő: A felelősségnél az önkormányzat semminemű felelősséget nem
vállal a balesetből adódó sérülésekért, ebből fakadó károkért. Ki kellene ezeket zárni.
Rendeletbe kell ezeket foglalni. A szülők feladata, és felelőssége.
Kerek Oszkár polgármester: A személyi felelősség a szülőt érinti. Az üzemeltetőnek
kötelező ellenőrizni a játékokat.
Molnár Istvánné képviselő: Hogy kik használhatják a játszóteret, nem csak kort, hanem a
súlyt is meg kellene határozni, és a játékokon feltüntetni.
Habány György képviselő: Táblázzák ki, hogy ezt a játékot csak bizonyos korú, és súlyú
gyerekek használhatják
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A játszótér mögött van a futball kapu. Ez külön van
ugyan, de biztonságossá kell tenni, mivel ugyanazon a helyrajzi számon van létesítve. Fixre
kell rögzíteni
Csontos András képviselő: A felállított eszközöknek bizonylata, minősítése biztosan van.
Ennek alapján kell kitáblázni.
Tari István képviselő: Sürgősen ki kell rakni, de a táblázással vigyázzunk, nehogy az
okozzon balesetet. Szomorú, hogy már rongálások történtek. A csúszda elrepedt,
kimozgósítottak eszközöket.
Habány György képviselő: Ecsédi út felőli részt kerítsék le, mert a gyerekek
figyelmetlenek, olyan forgalom van, nem ártana ezt megtenni. Beláthatatlan is, játék közben
kiszaladhatnak a gyerekek az útra. Valamilyen formában oldják meg, hogy a kisebb
gyerekek ne tudjanak kiszaladni.
Molnár Istvánné képviselő: Tél előtt az állagmegóvásra kell-e fordítani.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel kültéri játékok, nem szükséges. Szavazásra bocsátja a
javaslatok figyelembe vételével a közterületi rendelet módosítását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010. (XI.24) önkormányzati rendelete
a játszótér használatáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet célja, hogy biztosítsa a horti játszótér használók számára a kellemes
időtöltést, hozzájáruljon zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon egészségük
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védelméről, illetve hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról
és betartatásáról.
(2) A rendelet területi hatálya Hort Község Önkormányzat tulajdonában, a 1414/2 hrsz.-on ,
természetben Hort, Szabadság téren létesült játszótérre terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya az játszótéren tartózkodó természetes személyekre terjed ki,
állampolgárságra tekintet nélkül.
2. §.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) játszótér: az a földterület, amelyen a gyermekek játékához szükséges játszótéri eszközöket
elhelyezik, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e
vagy sem;
b) játszótéri eszköz: a játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak
szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.
3. §.
A játszótér használati rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4. §.
Aki a 1. számú mellékletben meghatározott használati rendet megsérti szabálysértést követ
el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
5. §.
A játszótér üzemeltetője az Önkormányzat Települést Üzemeltető Irodája (3014 Hort,
Szabadság tér 40, Tel: 37/378-001, Fax: 37/378-982, e-mail: hortuzemeltetes@gmail.com),
aki gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, naponkénti ellenőrzéséről, illetve
játszótéri eszközök évenkénti biztonsági ellenőrzéséről, a használati rendet tartalmazó és
egyéb tájékoztató, valamint a dohányzást tiltó táblák elkészíttetéséről és elhelyezéséről
gondoskodik.
6. §.
E rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.

Hort, 2010. november 24.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

1. számú melléklete
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A játszótér használati rendje
(1) A Szabadság téren - a 1414/2 hrsz.-on – létesült Hort Község Önkormányzat
tulajdonában lévő játszóteret, az azon felállított játékokat és egyéb eszközöket,
építményeket rendeltetésének és korosztályának megfelelően, saját felelősségére
bárki ingyenesen használhatja.
(2) A játszótéri játékokat 1-14 év közötti gyermekek használhatják. A korhatárt a játék
állaga és a használó testi épségének megőrzése érdekében be kell tartani. A
játszótéren található játékokat felnőtt személyek semmilyen indokkal nem
használhatják!
(3) A játszóteret 6 éven aluli gyermekek kizárólag felnőtt kísérővel látogathatják! A
játszótéren tartózkodó gyermekek testi épségének védelme a szülők, kísérők
felelőssége, a fenntartó a bekövetkezett balesetért, személyi sérülésért felelősséget
nem vállal!
(4) A játszótér nyitvatartási ideje: 8:00 – 21:00 óráig
(5) A játszótér építményeinek, eszközeinek a megóvása és rendeltetésszerű használata
minden látogatónak kötelessége.
(6) A játszótéri eszközök hibás használatából eredő és akarattal okozott károkozásért a
kárt előidéző személy, illetve gyermek(ek) szülei/hozzátartozói anyagi felelősséggel
tartoznak. A gondatlan károkozó a Ptk. szabályai, míg a szándékosan kárt okozók
ezen felül a kár mértékétől függően szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséggel
tartoznak.
(7) A játszótéri eszközöket a tulajdonos önkormányzat a játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint bevizsgáltatta, es
azok a rendeletben foglaltaknak mindenben megfelelnek és az üzemeltető
folyamatosan gondoskodik annak megfelelősségéről.
(8) A játszótérre a közegészségügyi követelmények betartása érdekében szigorúan tilos
kutyát, vagy más állatot bevinni, beengedni. Az esetlegesen bekerülő kóbor állatok
befogatása érdekében azonnal a játszótér üzemeltetését ellátó Települést Üzemeltető
Irodát, (3014 Hort, Szabadság tér 40, Tel: 37/378-001, Fax: 37/378-982, e-mail:
hortuzemeltetes@gmail.com) kell értesíteni.
(9) A játszótéren szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!
(10) A játszótér területén a dohányozás, az alkohol és más bódító szerek fogyasztása tilos!
(11) A játszótéren kerékpározni, motorkerékpározni, gépkocsival behajtani és mások testi
épséget veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos!
(12) A játszótér rendjének be nem tartása 50.000.-Ft büntetéssel járó szabálysértési
eljárást von maga után.
Hort Község Önkormányzata
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Balogh Istvánné konyha vezető: A főzőüstök leamortizálódtak, balesetveszélyesek.
Legalább 1 üst cseréjéről kellene gondoskodni, melynek új ára 1 millió Ft fölött van áfával.
Vagy vásároljanak újat, vagy használtat. Meg kellene szüntetni a balesetveszélyt.
Állapítsanak meg egy keretösszeget. Vagy használtat néznek, de ha nem sikerül, akkor újat.
Habány György képviselő: Hány éves a mostani üst?
Balog Istvánné: Több, mint 20 éves.
Habány György képviselő: Talán 2 használt kijönne az 1 új árából.
Tari István képviselő: A bizottság egyetért a vásárlással. A szőlőskert étterem is bezárt, ott
is meg lehetne nézni, amíg nem történik baleset.
Csontos képviselő: Mi van a villanysütővel?
Balogh Istvánné: 3 rész jó a hatból, új villanysütő 600 ezer Ft lenne.
Csontos András képviselő: A villamoshálózat bírná? A Mezőgazdasági Szövetkezetnek
még van benyújtatlan számlája az önkormányzat felé. Felajánlja ezt az összeget a sütőre.
Kerek Oszkár polgármester: Megnézik még a sütő állapotát, és hogy bírja-e majd a
villamos rendszer.
Habány György képviselő: Meg kell fontolni a felajánlást.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy 1 200 000 keretösszeget állapítsanak meg.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal a
javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

89/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Konyha részére
főzőüst beszerzése 1.200.000.-Ft keretösszeget állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főzőüst beszerzése iránt soron
kívül intézkedjék.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: intézményvezetők

Kerek Oszkár polgármester: Döntsenek a képviselők tiszteletdíjáról.
Tari István képviselő: A bizottság is foglalkozott a témával. A tiszteletdíj nem szégyen,
hanem az elvégzett munkáért jár. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy
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legyen. Az elmúlt 4 esztendőben kemény munkát végeztek, de nem volt látható, hogy az
általuk lemondott tiszteletdíj hova került. Erkölcsi értéke van annak, hogy ha fejlesztésre
fordítják, látják eredményét annak, hogy lemondanak róla. Akár a sport támogatására, vagy
egyébre is felajánlhatják. Saját pénzükből kellett betenni Sportkörnek. Ezért nem mindegy,
hogy a tiszteletdíjból teszik oda, vagy a családtól veszik el. Közösen dönthetnek arról is,
hogy mire fordítják, és ez dokumentálva legyen. Munkájuk elismerése egyrészt, másrészt
felajánlás útján hasznos dologra fordíthatnák.
Molnár Istvánné képviselő: Igennel szavazott a tiszteletdíjra a bizottsági ülésen. Az a
véleménye, hogy ezért a munkáért jár juttatást. Nem haza szeretné vinni, hanem nevesítsék,
hogy mire használja fel az önkormányzat. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy mi készült el
a képviselők felajánlásából. Megszavazza, de eldönti, hogy a község javára mire fogja
felajánlani. A településen többen jelezték, hogy felveszik a nagy pénzt, és nem hiszik el,
hogy ingyen dolgoznak. Ha ebből valami megvalósult volna, mindenki látná.
Csontos András képviselő: Nem támogatja a tiszteletdíjat, így alakult ki az elmúlt 20 év
alatt. Abból is lesz probléma, hogy hova ajánlják fel ezt az összeget. mindenki pénzért
dolgozik, de nem ebből élnek, nem a pénz miatt vállalta el ezt a társadalmi feladatot.
Tari István képviselő: Támogatást szeretne adni ebből valamilyen célra. Munkájuk
eredménye ott van az asztalon, de nem tudják nevesíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Gesztus értékű lépés lenne a részükről, hogy fejlesztési
célzattal használnák fel, ezt pozitívan lehet értékelni.
Habány György képviselő: 20 éve juttatás nélkül végezte ezt a feladatot, most is így
vállalta. Molnárnénak igaza van, hogy jár, viszont nem jut. Amikor azon vitatkoznak,, hogy
1 vagy 2 üstöt vegyenek, mert 1-2 millió Ft, rábólintanak arra, hogy 9-10 millió legyen.
Adót kell fizetni utána, járulékot is, ezért többe kerülne, az állam sokat elvinne ebből. Ha
olyan helyzetben lenne az önkormányzat, egyetértene vele, de kisebb összegeken is vitázni
fognak a költségvetés elkészítésénél. Nem látja indokoltnak annál is inkább, hogy
hitelfelvételre is kényszerülnek. Elvi okok miatt nem támogatja. Név szerinti szavazást kér.
Ferge Jánosné jegyző: A tiszteletdíj után személyenként le kell adózni és utána lehet
gesztus értékkel felajánlani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Meghívták a tűzoltó egyesület alakuló ülésére, ahol az
alpolgármesteri 1. havi tiszteletdíját felajánlotta. Az adózás utáni nettó összeg meglepő lesz.
Csontos András képviselő: Szavazzanak, hogy legyen-e, vagy nem. Beszéljenek a
mértékéről is.
Kerek Oszkár polgármester: A képviselők tiszteletdíjának szavazására javaslat alapján
név szerinti szavazást rendel el. A névszerinti szavazás eredménye: Kerek Oszkár: igen, Tari
István: igen, Molnár Istvánné: igen, Dr. Nagy Tamás: igen, Csontos András: nem, Habány
György: nem, Kassa László: nem.
A Képviselő-testület: 4 igen, 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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90/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és a
bizottság külsős tagjainak tiszteletdíját az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 23/2007. (XI.30.)
önkormányzati rendelet alapján a 2011.évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2011. február 9.
Felelős: polgármester, jegyző

Csontos András képviselő: Senki nem veszi fel, és diszponálja mindenki, hogy mire
használják fel a tiszteletdíj összegét.
Tari István képviselő: Jár a tiszteletdíj, a külső bizottsági tagoknak is.
Dencs Zsuzsa: Ő is felajánlja a tiszteletdíj összegét.

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy autista kislány szülei levélben
kérték a kislány óvodai felvételét. Kéri a jegyzőnőt, mondja el a részleteket ezzel
kapcsolatban.
Ferge Jánosné jegyző: Az autista kislány szülei a gyermek óvodai elhelyezését kérték,
illetve az óvoda alapító okirat módosítását a gyermekük felvétele érdekében. A nevelési
tanácsadó szakvéleménye szerint a gyermek: autista, integráltan nevelhető, és a horti óvodát
jelölték meg az elhelyezés helyének. Bejáró volt egy darabig a kislány, most végleges
felvételét kérték a szülők. Az óvoda vezetője írásban nyilatkozott, hogy az intézményben
nincs megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus, ezért a nevelőtestület az alapító okirat
módosítását nem tartja indokoltnak, ezért elutasította kérelmüket. A szülők fellebbezését a
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal felé továbbítottuk, de még döntés nem született.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak olyan szakintézmények, ahol fogadni tudják az ilyen
gyerekeket. Sajnos az autisták létszáma egyre nő.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Miben kell nekünk dönteni? Nem szellemi fogyatékosak
ezek a gyerekek, speciális képzésben kell részt venniük. Általában nincs speciális
szakember, most indítanak ilyen képzéseket.
Szakképzett pedagógusok vannak az ilyen gyerekek mellett a normál csoportokban, ahol van
ilyen. 5-6 fős csoportokban kellene velük foglalkozni. 26 gyerek mellett nem kezelhető egy
ilyen gyerek. Normál óvodába nem vihető be annak ellenére, hogy nem buták ezek a
gyerekek.
Tari István képviselő: Találkozott velük személyesen otthonukban. Sajnálja a szülőket,
gyereket egyaránt. Beszélni nem tudott, sem kontaktust teremteni. Nagy csapás egy
családnak, ezért kettősség alakult ki benne. Az óvodában viszont egy óvónőt teljesen
lekötne, és nincs is erre szakképzett óvónő. Az is borzasztó, hogy el kell hordaniuk
valahova, ami költséges is. A családban mindkét gyermek liszt érzékeny is.
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Kerek Oszkár polgármester: Kérdés, hogy a közoktatási törvény szerint a polgármesternek
és a testületnek mi a feladata ebben. Nincs szakképzett óvónő sem, szakértő bizottságok
irányítják őket valahova. Mivel nő a számuk, várólistán van sok gyermek.
Habány György képviselő: A szülők csak 1-2 órát kértek, nem egész napot. Véleményük
szerint sokat fejlődött a gyerek. Egy önkormányzatnál alapító okiratra hivatkoztak a
visszautasításnál, és elmarasztalták a polgármestert. Diszkriminációnak számít, mivel a
sajátos nevelésű gyerekek benne vannak az alapító okiratban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha olyan helyen laknak, ahol nincs ilyen intézmény, és
nem is tudják elhordani, házhoz járó fejlesztőpedagógust lehet kérni az otthonukba. A
fejkvóta finanszírozása magasabb lenne.
Molnár Istvánné képviselő: Mindenképpen szükséges, hogy közösségben legyen, vagy
otthonában is megoldható?
Tari István képviselő: Törvény írja elő, hogy ki foglalkozhat vele.
Csontos András képviselő: Vizsgálják meg annak a lehetőségét, mit tudnak segíteni abban,
hogy a gyereknek jobb legyen. Fejlesztő pedagógussal bejárhatna-e heti 2 alkalommal az
óvodába?
Ferge Jánosné jegyző: Felolvassa a képességvizsgáló bizottság levelét, melyben kérik,
hogy a jegyző jelölje meg az intézményt, ahol ellátják a gyereket. A Lesznai Anna intézet
foglalkozik ilyen gyerekekkel, de jelenleg telített a létszám. Gyöngyösön sem vállalják a
gyermek elhelyezést. Visszajelzett a szakértőknek, és várhatóan módosítani fogják a
szakvéleményt, és más intézetet fognak részére ajánlani. Inkább anyagi segítséget ajánlana.
A Képviselő-testületnek az alapító okirat módosítása tárgyában kellene most döntenie.
Javasolja, hogy várja meg a testület a Közigazgatási Hivatal döntését.
Habány György képviselő: Nem az anyagiakat várják. Természetes, hogy kiállnak a
gyerekük mellett.
Kerek Oszkár polgármester: A dolgozóknak január, február hónapra ilyenkor szokták
megszavazni a cafetériát. Döntsenek erről.
Habány György képviselő: Maradjon a tavalyi gyakorlat, változatlan legyen február végéig
az összeg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január és február
hónapokban a 2010.évben elfogadott cafetéria szabályzat bruttó egyéni éves
költségkereteit lehet időarányosan felhasználni.
Határidő: 2011. március 01.
Felelős: intézményvezetők
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Kerek Oszkár polgármester: Milyen álláspontra jutott a bizottság a fejlesztési hitellel
kapcsolatban?
Tari István képviselő: 2011. évi koncepció elemzésénél megállapították, hogy borotvaélen
táncolnak a dolgok, mivel év elején bizonytalan az adóbevétel. A bizottság javaslata a
szakemberek (pü.csop.vez., jegyző, Rózsavölgyi Jánosné) véleményével egyeztetve: az
önrészt 6.l61 000 Ft-ot fel kellene venni, mivel kedvező kamatozású, és biztosítékot adna a
működéshez.
Habány György képviselő: Mikor kellene elkezdeni a törlesztést? Mennyibe került
összesen a pályázat, utólagos vízelvezetéssel, egyéb dolgokkal?
Kerek Oszkár polgármester: Márciusban kell elkezdeni a törlesztést. Pillanatnyilag nem
tud választ erre a kérdésre, majd pótolja.
Habány György képviselő: Írásban kéri a választ.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az önrész hitelfelvételét. A képviselőtestület 2 tartózkodással, 1 nem és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2010.(IX.09.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Az MVH a Fő téri pályázatra vonatkozóan a támogatási kérelemnek helyt adva a
pályázati összeg nettó értékére, 24.854.819 Ft, azaz huszonnégymilliónyolcszázötvennégyezer-nyolcszáztizenkilenc forint összegű támogatást biztosít,
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falumegújítás – parkosítás,
játszótér, parkoló építés (Fő tér) beruházás előfinanszírozása tárgyában,
 a kivitelező vállalkozói szerződés nettó összege: 25.446.116.-Ft, azaz
huszonötmillió-négyszáznegyvenhatezer-egyszáztizenhat forint, melynek ÁFA
tartalmára, azaz az önrész erejéig 6.361.529 Ft azaz hatmillióháromszázhatvanegyezer-ötszázhuszonkilenc forint összegben egyéves
futamidejű fejlesztési hitelt igényelt az OTP Bank Rt-től.
A hitel fedezete, a támogatási összeg, ennek hiányában az önkormányzat 2011. évi
költségvetési bevétel
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 15.
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Kerek Oszkár polgármester: Továbbra is fennáll, hogy ha nem alkalmazunk megváltozott
munkaképességű embereket, adót kellene fizetnünk. Javasolja, hogy továbbra is
foglalkoztassák őket.
Habány György képviselő: Ha nem változik a jogszabály, akkor szavazzák meg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 31-ig 4
fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához hozzájárul.
Felkéri a gazdálkodó
elkülönítetten kezelje.

szervezetet,

hogy

a

foglalkoztatás

költségeit

Határidő: folyamatos, 2011. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Két képviselőnek és egy külső bizottsági tagnak szükséges
laptop beszerzése.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nincs szüksége rá, a sajátját használja, de ha vásárolnak
átadja valamelyik intézménynek.
Tari István képviselő: Javasolja, hogy legközelebbi testületi ülésre legyen meg.
Habány György képviselő: Azonos körülményeket mindenkinek biztosítani kell.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a laptop vásárlás elfogadását. A
képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
94/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és
bizottságának tagok munkájának segítéseként térítésmentesen laptopot biztosít. Ennek
érdekében 3 db új gép beszerzését rendeli el.
Határidő: folyamatos, 2011. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Horváth Sándor az Idősügyi Tanács tagja visszaadta a
laptopját, mivel nem képviselő. Javasolja, hogy megtarthassa az eddigi laptopját.
Habány György képviselő: Sándornak természetesen hagyjuk ott.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősügyi Tanács elnökének
munka segítéseként térítésmentesen laptopot biztosít.
Határidő: folyamatos, 2014. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A dolgozók év végén szokták megkapni a folyószámladíjat.
Kéri a javaslatokat ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: A bizottság javasolja, hogy fejenként 4 ezer Ft nettó értékben év
végén kapják meg a dolgozók.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

96/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézményekben és Hivatalban dolgozók nettó 4.000 Ft folyószámla-vezetési
díjának megfelelő melegétkezési utalvány kiadását engedélyezi.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Fibernet nem fizet sem bérleti díjat, sem rezsit, ezen
változtatni kell. Javasolja, hogy november 1-től április 30-ig kössenek velük szerződést, havi
30 000 Ft bérleti díj megállapításával. Utána megveszi a céget a T-Home, valószínűleg
felújítják a rendszert. Később velük kell szerződést kötni.
Máshol biztosítanak helyet részükre. A helyiséget bevonnák a hivatal épületéhez, külön
bejárattal, és irattár lehetne.
Tari István képviselő: A kialakult csatorna maradjon meg. Nem tudni, hogy a lakosság
körében mennyinek maradt meg a kábel TV.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a bérleti szerződés megkötésének
elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

97/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fibernet kábeltelevíziós
szolgáltatást nyújtó KFT Kulturális Centrumban történő áthelyezését, valamint
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ezen időszakra eső (2010. nov.1.- 2011. ápr. 30.) 30.000.-Ft/hó bérleti
díjjavaslatot jóváhagyja.
Határidő: folyamatos, 2011. december 31.
Felelős: polgármester,

Kerek Oszkár polgármester: A szociális bizottság szokott adni a nyugdíjas klubnak
karácsonyra 50 ezer Ft-ot. Kéri, hogy most is adják meg. Szavazásra bocsátja ennek
elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Nyugdíjas Klub
Karácsonyi rendezvényéhez 50.000.-Ft támogatást biztosít.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester,
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja a Mátraaljai Önkormányzatok Szövetségéből
történő kilépést. Nem látja értelmét, alig van résztvevő az üléseken, és nem is oda tartozunk
területileg. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatok Mátrai
Szövetségéből 2010. december 31-i hatállyal kilép
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal megkereste
az önkormányzatot, hogy egy közös tulajdonú siófoki ingatlannal kapcsolatban élünk-e
elővásárlási jogunkkal. Felolvassa a levelet. Véleményeket kér ezzel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Nagyon sok tulajdonosa van ennek a területnek, a mi tulajdonunk
nagyon kicsi rész. Hasznosítani nem nagyon tudnánk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Meg kellene nézni, hogy hol helyezkedik el a mi
területünk, egy helyszínrajzot jó lenne szerezni.
Csontos András képviselő: Jogásszal kell megbeszélni, hogy a megosztáshoz hozzá kell-e
járulni.
Kassa László képviselő: Annyit tud, hogy a tópart közelében van és több mint 100
településnek van ott tulajdonrésze. Ha minden önkormányzat lemond az elővásárlási jogáról,
egy veheti meg.
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Habány György képviselő: Kivett üdülőépület is van a közös tulajdonon, hogy
értékesíthetik részenként?
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy ne éljenek elővásárlási jogukkal. Szavazásra
bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
100/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal megkeresését.
A Képviselő-testület nem kíván élni a Siófok 7452 hrsz-ú közös tulajdonú siófoki
ingatlanrész elővásárlási jogával.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
Tari István képviselő: A Sportkör részére 135 500 Ft-ról érkezett számla a Volántól,
azonban nem áll rendelkezésre ennyi pénz, ezért kéri, hogy az önkormányzat utaljon át
100 000 Ft-ot, a számla rendezésére. A maradvánnyal elszámolnak. Civil szervezetek
elszámoltatása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatásköre.
Habány György képviselő: Nem összeférhetetlen ez? Utaljuk egyenesen a Volánnak a
pénzt.Sok idegen játékos van az ifiben is, ez több kiadással jár. Az utánpótlás mindig fontos
volt.
Tari István képviselő: Unghváry László a gazdasági vezető, ő számol el. Jól tették Habány
Györgyék, hogy az iskolában kezdték az utánpótlást.
Habány György képviselő: A Sportkör részére a 100 000 Ft-ot csak azzal a kikötéssel
szavazza meg, ha egyenesen a Volánnak utalják a pénzt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja 100 000 Ft utalását a Sportkörnek a
számla kifizetésére. A képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi határozatot:
101/2010.(XI.24.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportkör részére a 100 000
Ft támogatást biztosít a Volán által kiállított számla rendezése érdekében.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
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Ferge Jánosné jegyző: Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendelet 4.§.(5) bekezdése szabályozta a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, annak elnöke és a polgármester között a szociális hatásköröket. A
helyhatósági választásokat követően az új képviselő-testület nem hozott létre szociális
bizottságot, így a szociális törvényben foglaltak alapján a fent hivatkozott hatáskörök a
képviselő-testületet illetik meg, melyet a hatályos önkormányzati rendeletben is át kell
vezetni.
A képviselő-testület leterheltségének csökkentése és az ügymenet gyorsítása érdekében a
szociális ügyintézővel együtt javasoljuk, hogy az eddig bizottsági elnök és polgármester
hatáskörében lévő feladatok maradjanak a polgármester hatáskörbe, de dönthet úgy is a
testület, hogy a szociális hatásköröket a polgármesternek adja át.
Kéri fentiek megvitatását és a kiküldött rendelettervezet elfogadását.
Kassa László képviselő: Maradjanak a szociális ügyek testületi és polgármesteri
hatáskörben.
Habány György képviselő: Ha sürgős döntésről van szó, intézze a polgármester, és utólag
tájékoztassa a testületet.
Rendik Anita: Van, amikor soron kívül is kérnek segítséget az emberek.
Habány György képviselő: Itt jön a polgármester hatásköre.
Csontos András: Sürgős esetben akár 3000 akár magasabb összegről van szó, Rendik Anita
készítse elő, és döntsön a polgármester.
A Képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.
. Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 11/2009. (V.28.) rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testület „a helyi önkormányzatokról” szóló
1990. évi LXV. tv. 9.§ (3) bekezdése figyelembevételével a 2010. októberi helyhatósági
választásokat követően megszűnt Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköreit az egyes
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2009. (V.28.) rendeletben az
alábbiak szerint módosítja.
1.§.
Az ÖR 4.§.(5) –(6)bekezdése az alábbiak szerint változik:
(5) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül az alábbiak tekintetében
a) Képviselő-testület dönt:
- Lakásfenntartási támogatásról
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-

Gondozási segélyről
Átmeneti segélyről (alkalmanként nyújtott átmeneti segély, kamatmentes
kölcsön, természetben nyújtott átmenti segély)
Gyógyszertámogatás
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Ingyenes tankönyvellátás kiegészítése
Szociálisan rászoruló családok, idősek karácsonyi támogatása

b) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
- köztemetés
- rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel megállapodás megkötése
- támogatásban részesülő személy támogatásának megszüntetésére irányuló
bejelentéséről
- kivételesen sürgős esetben átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapításáról.
(6) A polgármester által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 10
munkanapon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.
A képviselő-testület fenti (5) bekezdés alapján a) pontja alapján hozott határozatának
a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat
közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

2.§.
(1) E rendelet 2010. november 25-én lép hatályba.

Hort, 2010. november 24.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A következő témára tekintettel- szociális kérelmek elbírálása
- zárt ülést rendel el. Megkérdezi, hogy maradhatnak-e a külsős bizottsági tagok?
Habány György képviselő: Mit mond a törvény erre vonatkozóan?
Ferge Jánosné jegyző: Felolvassa az idevonatkozó jogszabályt, mely nem sorolja fel a
bizottságok külső tagjait.
Kerek Oszkár polgármester: Esküt tettek a bizottság tagjai is, véleménye szerint
maradhatnának.
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Tari István képviselő: A külsős tagok mélyen belelátnak az önkormányzat dolgaiba,
javasolja, hogy maradjanak, mivel pénzügyi vonalon fogja őket is érinteni.
Habány György képviselő: Tartsák be a törvényességet, kötelességük betartani. Nem a
bizottsági tagok személyével van gondja.
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri a két külső bizottsági tagot, fáradjon ki a teremből,
majd a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Habány György
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő
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