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Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 15-én
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Tárgya:
Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
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Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2010. december 15-én megtartott képviselő-testületi
nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek: Dencs Zsuzsanna, Rózsavölgyi Jánosné külső bizottsági
tagok
Javasolt napirend:
1./ Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Tari István elnök
3./ 2011. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Tari István Pü. és Gazd. Biz. elnöke
4./ 2011. évi víz- és csatornadíj
Előterjesztő: Tari István Pü. és Gazd. Biz. elnöke
5./ Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
6./ Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások
Előterjesztő: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó
7./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Kassa László, Dr. Nagy
Tamás. Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 1 tartózkodással és
6 igen szavazattal elfogadta. Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. A
javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
1./ Napirend: Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
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Ferge Jánosné jegyző: Kötelező napirendekre épült a munkaterv. Januárra nem terveztek, de
a szociális témák miatt lehet, hogy közben össze kell ülni. Ha belefér a határidőbe, akkor nem
tartanának, mivel egyébként is a költségvetés tervezése miatt lesz teendő. Ismertette a
munkatervet. Bejelentette, hogy a testületi ülések csütörtök helyett szerdai napokon lesznek
15 órai kezdéssel.
Kassa László képviselő: Mi indokolja, hogy januárban nem lesz testületi ülés, főleg, hogy
szociális téma is lehet? Miért csak áprilisban lesz a közmeghallgatás?
Ferge Jánosné jegyző: Ha most elbírálja a testület a szociális kérelmeket, talán nem
szükséges januárban e miatt tartani. Nincs olyan kötelező napirend, ami indokolttá tenné a
januári ülést. Nem kötelező minden hónapban tartani.
A közmeghallgatás régen februárban volt a dinnyések miatt, az utóbbi ciklusban már április
végén, vagy májusban volt. A zárszámadás és költségvetés elfogadásának időpontja miatt
került az időpont későbbre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadását. A képviselőtestület 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

110/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.évi
munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján
az ülések összehívásáról gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
Felelős: polgármester

2./ Napirend: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évi munkaterve
Tari István képviselő, a bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság összevontan
működik ebben a ciklusban. Ismerteti a munkaterv menetét pénzügyi, ill. gazdasági
szempontok alapján. Elmondta, hogy a tervezett időpontokban az aktualitások miatt lehetnek
változások, illetve rendkívüli ülést is fognak tartani, ha szükséges. A bizottság megtárgyalta a
munkatervet. Ha van javaslat szívesen veszi.
Közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy a zárszámadás, költségvetés elfogadása
után tudják valós, konkrét adatokról tájékoztatni a lakosságot, ezért fontos az időpont
későbbre ütemezése.
Kerek Oszkár polgármester: A bizottság milyen módon kíván részt venni a testületi ülések
előkészítésében? A költségvetés előkészítésében és egyéb területeken is részt kellene vennie a
bizottságnak.
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Tari István képviselő: Testre szabottabb munkát kapott mindenki az eddigiektől eltérően,
bevonva a külsősöket is. A költségvetéssel kapcsolatban tisztában van azzal, hogy az
előkészítés hosszadalmas feladat, és a tagok is részt fognak venni az előkészítő munkában.
Lehet, hogy hetente bent lesznek ennek érdekében.
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetés tartalékait vizsgálja meg a bizottság, és tegyen
javaslatot a testületnek, hogyan alkossák meg a 2011-es költségvetést.
Habány György képviselő: Pontosítást javasolt: döntés helyett, döntési javaslattal élhet csak
a bizottság. Javasolta, hogy az utakat, járdákat is vizsgálják át, fontossági sorrendet állítsanak
fel. Ha változik a tervben lévő időpont, email-t kér erről, hogy el tudjon jönni az ülésre.
Tari István képviselő: A bizottság dönthet a bizottságon belül, és azt a képviselő-testületnek
javaslatban előterjesztheti. Örül, ha eljönnek nem bizottsági tag képviselők is,
segítőkészségnek ítéli, természetesen küldenek értesítést.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szeretné, ha megkaphatnák a jegyzőnőtől a napirendekhez
kapcsolódó helyi hatályos rendeleteket, határozatokat.
Habány György képviselő: Korrektúrázva kéri, ha változás van, lehessen látni a korábbit, és
a módosítást.
Tari István képviselő: Nem biztos, hogy minden tervezett témával szükséges lesz
foglalkozni, a pénzügyi helyzet fogja ezt eldönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta elfogadásra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
munkatervét. A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
111/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság 2011. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos 2011. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

3. Napirend: Hulladékszállítási díj megállapítás
Kerek Oszkár polgármester: December 31-én lejár a szerződésük az AVE-val. Január 1-től
folytatni kell az elszállítást. Mivel a társulás még nem készítette el a közbeszerzést, ezért
valamelyik szállító céget meg kell bízni a munka elvégzésével. Nem volt komolyabb
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probléma a jelenlegi szállítóval, de az ár domináns ebben az esetben. A Bio-Pannóniát is
kérték ajánlat tételre, egy Kaposvári cégről kaptak információt, innen is várják az ajánlatot.
Közben értesítést kapott az AVE-tól, hogy az igazgatóság összeül a napokban, Hortról fognak
tárgyalni. A Bio-Pannóniáról negatív információt kapott, tehát nem lehet elkapkodni a
döntést. Azt javasolja, hogy a mai napon még ne döntsenek, hanem ismerjék meg mindhárom
cég javaslatát, és egy rendkívüli ülésen döntsenek erről, mivel most nem pontosak az
információk.
Habány György képviselő: A Bio-Pannóniától kérjenek új ajánlatot, mert nem írták le
konkrétan, hogy 2011-re vonatkozik az árajánlatuk.
Kerek Oszkár polgármester: Ő is észrevette, hogy nem írták le az érvényességi évet.
Az észrevételek alapján a döntést elnapolja a testület.

4./ napirend: Víz és csatornadíj
Kerek Oszkár polgármester: A kistérségnél az a javaslat született, hogy január végéig
várjanak a testületek, és együttesen próbáljanak nyomást gyakorolni a vízműre, hogy
kedvezményesebb árat terjesszen elő.
Habány György képviselő: Javasolja a döntés elhalasztását, mert ha van minimális esély is a
csökkentésre, nincs veszíteni valónk.
Molnár Istvánné képviselő: Csatlakozik az elhangzottakhoz.
Tari István képviselő: Volt egy korábbi táblázat, ahol nem voltak egyformák az árak. Lehet,
hogy egységesíthetik, de oda kell figyelni arra, hogy ha a horti alacsonyabb árfekvés volt,
nehogy egységesen ettől magasabb ár alakuljon ki.
Kerek Oszkár polgármester: Üzemegységenként egységes az ár, de területenként lehet
változó. Az észrevételek alapján a döntést elnapolja a testület.

5./ napirend: Könyvvizsgálói pályázat
Ferge Jánosné jegyző: Az önkormányzat honalapján és a Heves Megyei Hírlapban hirdették
meg. Egy pályázat érkezett, a Haraszt Audit Kft-től. Eddig is ők végezték a feladatot. A
pályázatban maradt az eddig 360 000 Ft éves díj.
Habány György képviselő: Javasolja a pályázat elfogadását.
Molnár Istvánné képviselő: Javasolja a pályázat elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a pályázat elfogadását. A képviselőtestület 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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112/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2010.(XI.24.)
számú határozattal a könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó
pályázati kiírása alapján a beérkezett pályázatokat megtárgyalta.
A bemutatott szakmai anyagok és árajánlat figyelembe vételével a képviselőtestület megbízza Novák Lajost (an: Varga Gizella, szül: Hatvan,
1968.08.14. kamarai tagság száma: 5693, Könyvvizsgálói igazolvány száma:
005742,) 3000. Hatvan, Krúdy Gyula u. 64. szám alatti lakost a HarasztAudit Pénzügyi- és Tanácsadó Kft (Cégjegyzékszám:10-09-027253, Cég
statisztikai száma: 13842578-7412-113-10, Adószáma: 13842578-110)
vezetőjét hogy Hort Község Önkormányzatánál a Képviselő-testület
döntésétől – 2014. évi mérleg auditálásig a könyvvizsgálói feladatokat lássa
el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó
szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A folyószámlahitel lejár ebben az évben, új szerződés kell
kötni. Javasolta, hogy változatlan összeggel, 5 millió Ft-tal kössék meg. Ha hirtelen pénzre
lesz szükségük, tudnak hova nyúlni, esetlen az összeg nagyságát lehet módosítani.
Tari István képviselő: A bizottság is tárgyalt erről. a jegyzőnő magasabb összeget kért, de a
bizottság 5 millió Ft-ot javasol. Lehet, hogy szükség lesz rá.
Habány György képviselő: Évek óta megvan, javasolja továbbra is a szerződés megkötését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a folyószámlahitelre szerződés
újrakötését. A képviselő-testület 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
113/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esetleges
átmeneti likviditási hiány, illetve a számlák zökkenőmentes kifizetése
érdekében azzal a kéréssel fordul az OTP Bank Rt. Egri Igazgatósága
felé, hogy a 2010.december 30-tól 2011. december 28-ig Hort Község
Önkormányzata részére 5 millió forint folyószámlahitel nyújtson.
A hitel fedezete: a futamidő alatti költségvetési bevétel.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a hitel visszafizetésére, és arra, hogy azt 2011. évi
költségvetésébe betervezi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szerződés aláírására.
Határidő: 2010.december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: A törvények változása miatt hatályon kívül kell helyezni a
helyi rendeletet a vállalkozók kommunális adójáról. Szavazásra bocsátotta a rendelet hatályon
kívül helyezését. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete
A vállalkozók kommunális adójáról szóló
10/1999.(XI.10.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 24.§-a
figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vállalkozók kommunális adójáról
szóló 10/1999.(XI.10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
2. §.
E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, és 2011. január 10-én hatályát veszti.

Hort, 2010. december 15.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző

Ferge Jánosné jegyző: Czucka Árpád kérésére a testület kijelölte eladásra a Patak úton levő
ingatlanokat, lehetővé téve az ott lakóknak a megvásárlást. 1279 helyrajzi számúak ezek, a
jelenlegi tulajdoni lapon 1279/6 helyett 1279/9-es a helyes, ezért változtatás szükséges.
Lakatos József kivételével mindenki meg kívánja vásárolni. Szalai Zoltánék is jelezték
korábban, eddig azonban nem erősítették meg szándékukat.
Tari István képviselő: Szalai Zoltán részletfizetést szeretne kérni, ezért kéri, hogy az
önkormányzat adjon lehetőséget erre annak, aki igényt tart rá. Kb. 120-140 000 Ft összegről
van szó fejenként.
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Kassa László képviselő: 6 m-es védősávot ki kell hagyni a patak mellett.
Ferge Jánosné jegyző: A védősáv nem azt jelenti, hogy nem vehetik meg, viszont oda nem
építhetnek, nem ültethetnek fát, mert biztosítani kell a területet.
Habány György képviselő: Kinek a költsége a kiméretés?
Ferge Jánosné jegyző: Az önkormányzat, mint eladó már kimérette.
Habány György képviselő: Ha itt kimérette az önkormányzat, akkor méresse szét az
iskolával szemben eladott területet is. A részletfizetést pedig úgy szavazzák meg, hogy 3
egyenlő részletben, maximum 1 év alatt.
Ferge Jánosné jegyző: A helyrajzi szám változást kellene elfogadni a Patak útnál, valamint a
részletfizetés biztosítását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a képviselőtestület egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
114/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Földhivatali eljárás következtében az önkormányzati tulajdonban lévő,
eredetileg 1279/6 hrsz-ú ingatlan 1279/9 hrsz-ra változott.
A változási rajznak megfelelően kéri a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződéseket kösse meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi elbírálás
alapján a vételár megfizetésére maximum 1 év részletfizetést adjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Kerek Csaba
Hort, Rákóczi út 104. sz. alatti lakosnak a Malom útnál vagy egy 1000 m2 ingatlana, melyet el
kíván adni. Ez a terület 1 méter szélességről indul, majd 5 m széles lesz. Elválasztja a
szántóföldet a kertektől. A 016/18 hrsz.-ú ingatlanról van szó. Az önkormányzatnak be kell
jutni a területre ároktisztítás, esetleg növényvédelem miatt is, ezért célszerű lenne a
megvásárlása. A bizottság is foglalkozott ezzel, tájékoztatást kér a bizottság elnökétől.
Tari István képviselő: Az eladó 150 000 Ft-ért akarja értékesíteni az ingatlant. A bizottság
tagjai alaposan átbeszélték, javasolják, hogy vegye meg az önkormányzat a javasolt
összegben. A kimérés már megtörtént.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a 016/18 hrsz. ingatlan megvásárlását
150 000 Ft-ért. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az ajánlatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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115/2010.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerek Csaba 3014 Hort,
Rákóczi út 104 szám alatti lakos tulajdonát képező Hort Külterület 016/18 hrszú, 1.151 m 2 területű, rét művelési ágú ingatlant 150.000.-Ft-ért megvásárolja.
Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa gondoskodik az adásvételi szerződést
megkötését megelőzően a terület kiméréséről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy laptop
segítségével lehetne a testületi üléseken elhangzó hozzászólásokat rögzíteni, ki lehetne írni
CD-re, és fel lehetne tenni az internetre. Még tájékozódni fog arról, hogy mennyibe kerülne.
Tari István képviselő: Kérte a jegyzőnőt, hogy rövid időn belül mindenkinek legyen meg a
laptop. A hangot nem javasolja netre tenni, mert letölthető, összevágható.
Kerek Oszkár polgármester: Részleteiről később döntsenek, csak korábban volt igény az
ülések sugárzására, ezért gondolta, hogy nyilvánossá lehetne tenni, de erről később
beszéljenek.
Kassa László képviselő: Korábban is és most is van igény a testületi ülések közvetítésére,
javasolja ennek megoldását.
Habány György képviselő: Javasolta, hogy a testületi tagoknak új laptopot vegyenek, a
használtat pedig használják más célra.
Kerek Oszkár polgármester: Megkereste egy cég a 2008-2009-es közüzemi számlákból
vissza tudna igényelni. A visszaigényelt összeg 50%-áért végeznék ezt el. Több településen is
foglalkoznak ezzel. Az önkormányzatnak nem kerülne semmibe, ha össze tudnak szedni
valamennyi pénzt, fele az övéké, fele az önkormányzaté.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A szolgáltatás vásárlását ugye nem adják át ennek a
cégnek?
Kerek Oszkár polgármester: Nem, erről nincs szó. Referenciákat hoznak.
Dencs Zsuzsanna bizottsági tag: Irodaházak, vállalkozások is foglalkoznak ilyen dolgokkal.
Habány György képviselő: Nem tudják ellenőrizni a gáz fűtőértékét, azt írnak a számlára a
szolgáltatók, amit akarnak.
Tari István képviselő: Ezzel az ajánlattal nem ért egyet. Hozzanak létre egy gazdasági
társaságot, ő adja a szolgáltatást, áfát is vissza tudják igényelni.
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Molnár Istvánné képviselő: Nem tudja elképzelni, hogy valaki bírósági ítélet nélkül be tudja
bizonyítani, hogy többet fizettek a kelleténél.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak olyan cégek, akik ebből élnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ne vessék el a gondolatot, habár nem érti hogyan
működnek ezek a cégek. Szerződés- tervezetet kérjenek tőlük, hogy meg tudják ítélni.
Kerek Oszkár polgármester: Kér szerződés-tervezetet, referenciát, esetleg információt
önkormányzatoktól, és utána döntsenek erről esetleg a következő ülésen.
Dencs Zsuzsanna bizottsági tag: A cég megítélése szempontjából fontos, hogy ne legyen
adóssága.
Kerek Oszkár polgármester: Egy cég fogja megkeresni az önkormányzatot digitális
kábelrendszerrel (optikai kábel) kapcsolatban. TV műsort lehet nézni, telefonálni,
jelzőrendszer és térfigyelő rendszer működhet ezen keresztül.
Ferge Jánosné jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy az autista kislány szüleinek
fellebbezésével kapcsolatban megküldte a Közigazgatási Hivatal az álláspontját, melyet
felolvasott. A hatáskör a képviselő-testületnél van. Az újabb szakértői vélemény Hatvant
jelölte ki a kislány elhelyezésére, és nem javasolták az alapító okirat módosítását.
Kérte, hogy döntsön a testület ebben az ügyben.
Kerek Oszkár polgármester: A szakértői bizottság véleménye egyértelmű, az óvoda
vezetőjének és dolgozóinak, valamint a szülők véleményét megkérdezték, és egyértelmű a
hozzáállás.
Habány György képviselő: Volt már olyan eset, amikor a testület döntött olyan módon, hogy
a tantestület döntése ellenére mást határozott, ezért másképp is dönthet a testület.
Dencs Zsuzsanna bizottsági tag: Fontos, hogy más hasonló gyerekekkel legyen, ezért
örvendetes, hogy Hatvanban van ilyen hely.
Molnár Istvánné képviselő: Sajnálja a családot, beszélt is velük, de a szakértői vélemény
megnyugtatta, hogy Hatvanban is el lehet helyezni, és főleg hogy szakképzett kezek közé
kerül, és nem kell messzire utazni vele.
Tari István képviselő: Speciális igényű az ilyen gyermek, nem lenne helyes a horti óvodába
járatni, mivel nincs is ilyen szakképzett óvónő.
Kerek Oszkár polgármester: Megkereste a gyöngyösi összevont óvodát, ők sem vállalnának
semmiképpen ilyen speciális igényű gyereket. A szakértői bizottság kijelölését a testület
tudomásul veszi. Szavazásra bocsátotta ennek elfogadását.
A képviselő-testület Litkei Dorina óvodai felvétele tárgyában 2 tartózkodással és 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Litkei Dorina óvodai felvételét elutasító
határozatra beadott felülvizsgálati kérelmét megtárgyalta meghozta az alábbi
116/2010.(XII.15.) önkormányzati határozatot:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Litkei Szabolcsné 3014 Hort, Kossuth L.
út 103. szám alatti lakosnak, gyermeke Litkei Dorina (szül.: Hatvan, 2006. 05.13.) a horti
Benedek Elek Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3. szám alatti intézményben történő óvodai
felvételét elutasító határozatra beadott felülvizsgálati kérelmét megtárgyalta és az eljárást
megszünteti.
A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva
– bírósági felülvizsgálatot kérhet a Heves Megyei Bírósághoz címzett, de Hort Község
Önkormányzatához benyújtott kérelemmel.
Indoklás:
Litkei Szabolcsné 3014 Hort, Kossuth L. út 103. szám alatti lakos beadványában kérte
gyermeke Litkei Dorina (szül.: Hatvan, 2006. 05.13.) helyi óvodai elhelyezését.
A gyermeket a Benedek Elek Óvoda nem tudja felvenni, mert az Alapító Okiratuk nem
tartalmazza az autista gyermekek ellátását és a gyermek neveléséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel az Óvoda nem rendelkezik, gyógypedagógiai, speciális gyógypedagógiai
szakképzettségük nincs az óvodapedagógusoknak.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 226-6/2010/T számú 2010. november 19-én kelt,
módosított szakértői véleményét, melyben az ellátás helyéül a Heves Megyei Szakszolgálati
Központ hatvani decentrumot, az ellátás módjára pedig a korai gondozás heti 4 órában, az
ellátás kezdetére 2010.11.22. jelölte meg.
A Közoktatási törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: Ha a gyermeket a kijelölt nevelési-oktatási
intézmény nem tudja felvenni, a szakértői véleményt adó intézmény megkísérel másik, a
sajátos neveléshez és oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező
nevelési-oktatási intézményt találni. Ha így sem oldható meg a gyermek, a tanuló elhelyezése,
a szakértői véleményt adó intézmény meghatározza, hogy a gyermek, a tanuló milyen módon
kapcsolódhat be a nevelésbe és az oktatásba, és a gyermeket, a tanulót előjegyzésbe veszi
mindaddig, ameddig felvételét nem sikerül megoldani.
A Képviselő-testület döntését a fentiek, valamint a ket 31.§ (1) bekezdés e) pontja, és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§.(5) és 83. § (4) bekezdés b.) pontja
alapján hozta meg. A képviselő-testület hatáskörét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 83. § (4) bekezdés b) .pontja, illetékességét a Ket. 21.§ (1) bek. a) pontja állapítja
meg. A határozat bíróság előtti megtámadásának lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése
biztosítja.

Hort, 2010. december 15
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Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Habány György képviselő: Helyi rendelet szabályozza a közterületek használatát, és egyéb
dolgokat. A kerítést olyan állapotban kell tartani, hogy mellette el lehessen járni, stb. Sok
panasz érkezett a Hősök tere 3. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban. A fenyőfa benőtte a
lámpát, le kellene vágatni, mert sötét van. A kerítésre növény van futtatva, nem lehet eljárni a
járdán, ezért lapokat raktak le, ami balesetveszélyes. Kérte, hogy a rendeletnek érvényt kell
szerezni.
Ha valaki felbont valamit, köteles helyreállítani. A Tűzoltó úton több mint egy hónapja
felbontottak vízvezetéket, és nem állították helyre. Egyébként olyan gödrök vannak a tűzoltó
úton, hogy ha leér az autók alja, önkormányzatot terheli a felelősség, ha baj történik.
A múltkori ülésen megkérdezte, hogy mennyi a Szabadság tér összes költsége, nem arra
kapott választ, csak a pályázatra. Kérte ennek pótlását.
Kassa László képviselő: Bisztró melletti parkolónál járhatatlan egy kis szakasz, felakadnak a
személygépkocsik, balesetveszélyes. Mennyibe kerültek a rendezvények a 2010-es évben?
Volt-e pályázati pénz, következő évre hogyan tervezik a rendezvényeket – ezt többen
felvetették.
Kerek Oszkár polgármester: Utcák, terek állapota nem mostani probléma. A képviselőtestület dolga lesz megállapítani, hogy melyik utcákat, és miből fogja megoldani. A bisztró
mögötti terület nincs központilag szabályozva, hogyan kell használni. Ki kell jelölni hol
legyen az út, hol legyen parkoló, csapadékvíz elvezetés sincs, pedig korábban volt. A
mezőgéptől jövő víz a buszmegálló előtt folyik el, és a piac felé folyik. Ezt is meg kell oldani,
igaz, hogy pénzkérdés.
Rendezvények: 2010-ben elfogadott a testület egy költségvetést, melyben rögzítésre került,
hogy milyen rendezvényeket kíván megvalósítani. Pályázati pénzt erre még nem nyertek, de
nyújtottak be pályázatot, melyet még nem bíráltak el hivatalosan. Falunapra és népzenei
fesztiválra pályáztak, ennyivel kevesebbe kerül, ha megnyerik. Tovább kell folytatni a
pályázatok figyelését.
A Tűzoltó úton lévő problémát a Vízművel egyeztetni fogja.
Habány György képviselő: A tűzoltó szertárnál ki lett vágva fa, vagy bokor, el kellene
szállítani, és a közterületet söpörtesse le az önkormányzat, mert nem tudnak kijárni az ott
lakók.
Kerek Oszkár polgármester: Amióta el lett bontva a szertár, nem megoldott a járda
összekötése a Bajcsy úttal. A hőskerttől kellene megoldani a helyzetet. Fel kell mérni a
területeket, fontossági sorrendet kell felállítani. és el kell határozni, hogy milyen összeget
tudnak rászánni.
Habány György képviselő: Egyetért a fontossági sorrenddel.
Kassa László képviselő: Nem kapott választ az összeget illetően.
Kerek Oszkár polgármester: Megnézi, és tájékoztatást ad.
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Tari István képviselő: A gyógyszertárnál lévő társasháznál is probléma van, elsüllyednek az
autók.
A pénzügyi beszámolónál szerepel a ¾-ed éves összeg a rendezvényre. Kassa László
elolvashatja az anyagból. Ez az önkormányzat megtakarított annyi pénzt, hogy az embereknek
kulturális programokat szervezhessen, legyen lehetőségük az embereknek a szórakozásra.
Kassa László képviselő: Figyelembe kell venni, hogy mennyit tudnak kultúrára,
intézményekre költeni. Össze kell hangolni a kiadásokat.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma a szociális kérelmek elbírálása, ezért zárt
ülést rendelt el. A képviselő-testület nyílt ülését berekesztette. Megköszönte mindenkinek az
éves munkáját, és várja a testületi tagokat a mindenki karácsonyára, illetve az önkormányzat
évzáró rendezvényére.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kassa László
képviselő

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
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