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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2011. március 23-án megtartott képviselő-testületi
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

polgármester
helyettes jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő
képviselő

Karczagné Nagy Klára (Benedek Elek Óvoda), Vargáné Hegyi Mónika (Védőnői Szolgálat),
Kiss Edit (HECS), Molnár Ferenc (Települést Üzemeltető Iroda), Balogh Istvánné (Központi
Konyha), Rendik Lajos mezőőr, Jáger Tibor mezőőr, Vastagné Gyurcsó Mária ( Polg. Hiv. Ig.
csop. vez.), Dr. Széchy Zsolt (Hatvani Rendőrkapitányság vez.), Pauer István KMB.
Tanácskozási joggal megjelent: Dencs Zsuzsanna Pü. és Gazd. Biz. külső tagja
Javasolt napirend:
1./ Tájékoztató a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
2./ Beszámoló a mezőőrök 2010. évi munkájáról
3./ Gazdasági Program megtárgyalása
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról
5./ Bejelentések, indítványok
6./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kassa László és Csontos András képviselőket javasolja, melyet a képviselőtestület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott. Javasolja a napirend elfogadását
azzal a módosítással, hogy a 3. és 4. napirendet cseréljék meg. A képviselő-testület a
napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend: Tájékoztató a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti Dr. Széchy Zsoltot a Hatvani Rendőrkapitányság
vezetőjét és Pauer István körzeti megbízottat. Megkérdezi, van-e kiegészítésük a kiküldött
anyaggal kapcsolatban.
Dr. Széchy Zsolt: A településen megrendezett közbiztonsági fórumra meghívást kapott,
melyet megtiszteltetésnek vett. Mérniük kell a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Ezzel
kapcsolatban főkapitány úr meg fogja keresni polgármester urat. Kéri, hogy segítse
munkájukat a felmérésben.
Habány György képviselő megérkezik.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Kassa László képviselő: Pauer István egyedül teljesít szolgálatot, van-e lehetőség arra, hogy
a betegállományban lévő kmb-s helyére más személyt kapjunk? A rendőrőrsöt vissza lehet-e
állítani?
Dr. Széchy Zsolt: Rusznyák úr nyugállományba fog vonulni. Bízik abban, hogy az év első
felében sikerül feltölteni a státuszt, de anyagiak miatt lehet, hogy késik mindez. A korábbi
kormányzati programban szerepelt a rendőrőrs program, de pillanatnyilag nincs ilyen terv.
Kerek Oszkár polgármester: A közbiztonsági fórumon sok minden elhangzott a lakosságtól.
Kérte, hogy közlekedésbiztonsági felmérést végezzen a rendőrség. Ezt meg is kapta, egy
későbbi testületi ülésen erre visszatérnek.
Csontos András képviselő: A statisztika szerint 4-5 alkoholos bűncselekmény történt, ebből
mennyi volt a horti?
Dr. Széchy Zsolt: Hortiakra vonatkozik a statisztikai adat.
Molnár Istvánné képviselő: A Kossuth út – Kertész út sarkán rendszeresen áll egy
mikrobusz, veszélyezteti a kikanyarodást. Kéri, hogy a rendőrség intézkedjen ebben az
ügyben. Baleset is történt már ott.
Dr. Széchy Zsolt: Megvizsgálják, és megteszik a szükséges intézkedést.
Kerek Oszkár polgármester: Jó dolog, ha az emberek jelzik az ilyen problémákat. Sajnos
megszűnt a településőrök tevékenysége, pedig nagyon hasznos volt a közbiztonság érdekében.
Nagyon fontos lenne a gyors reagálás probléma esetén. Egy helyi szervezésű csapat nagy
segítséget nyújtana ilyen esetekben, mivel mentők, rendőrség, ügyeletes orvos sok esetben
éppen más területen van, és nem tud azonnal idejutni. Önkormányzatok is benevezhetnek
ebbe a programba, vagy csak rendőrségek?
Dr. Széchy Zsolt: A Hatvani Rendőrkapitányság is pályázott, de nem nyert, a megyében
Heves nyert. Más területekről nincs információja.
Csontos András képviselő: A mezőgazdasági munkák beindulásával több jármű fog ismét
közlekedni a főútvonalon, ehhez kér segítséget az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
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Tari István képviselő: Milyennek értékelik a helyi mezőőrökkel a kapcsolatot?
Pauer István: Nagyon jónak értékeli kapcsolatukat. 2010-es évben több közös munkájuk
volt, maximálisan jó irányba haladt ez az együttműködés.
Kerek Oszkár polgármester: A vendégeknek van-e kérdése? Mivel nem volt több kérdés,
megköszöni a tájékoztatót, és javasolja elfogadásra. A képviselő-testület egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségnek a
község közrend és közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatóját
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirend: Beszámoló a mezőőrök 2010. évi munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Bemutatja a helyettesítő jegyzőt, Hegedűs Hajnalkát a
képviselő-testületnek.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Megköszöni, hogy őt tisztelték meg a helyettesítéssel.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítése az előadóknak?
Jáger Tibor mezőőr: Falopások, szemetelések okozzák a fő problémát. A legtöbb esetben
éppen hogy megússzák a tolvajok, nem mindig sikerült elfogni őket. Valószínűleg visszaeső
tolvajokról van szó. Főleg a téli időszakban jellemző a falopás. Tavasztól a szemetelés,
nyáron a dinnyelopás, egyéb terménylopás jellemző. Felváltva dolgoznak szükség esetén,
éjjel, nappal a másik mezőőrrel. Tettenérés nélkül nehéz a bizonyítás, jellemző, hogy
tagadnak. Egyik helyen őrzik a területet, másik helyen addig megjelennek. Sokszor nincs a
tulajdonosra utaló jel a kidobott szemétben, ezért nem lehet beazonosítani.
Kerek Oszkár polgármester: Sok embert bosszant, ha derékban kivágott fát lát, illetve zsák
számra szemetet. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni munkájukat?
Jáger Tibor mezőőr: Elektromos biztonsági rendszerekkel esetleg, de nagy költség lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.
Molnár Istvánné képviselő: Úgy tűnik rettenetes a famennyiség, mely lopásra kerül.
Szankciót alkalmaztak-e a tettenérésnél? (fa, vagy szemét) Milyen mennyiségről lehet szó
évente?
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Jáger Tibor mezőőr: Szembesítés során sem mindig sikerül bizonyítani. Több esetben
történt fa beszállítás. Nincs kimutatása a mennyiségre vonatkozóan. Egy alkalommal
általában egy autóban, vagy utánfutón elférő mennyiségről van szó, néha fordul elő kirívóbb
eset. Gyakorlattá vált, hogy a csapat egyik része kivágja a fát, a másik csapat utána elszállítja.
Mivel az elszállítóknál nincs szerszám, nem tudják bizonyítani, hogy ők vágták ki.
Kerek Oszkár polgármester: Megélhetési, vagy üzletszerű a falopások történnek?
Jáger Tibor mezőőr: Általában saját szükségletre viszik, ritkábban fordul elő, hogy esetleg
kereskednek vele.
Csontos András képviselő: Minden hétfőn találkoznak, és hét közben is tartják a kapcsolatot.
Amióta van mezőőri szolgálat, a nagy mennyiségű falopás visszaszorult. Hozzá kell tenni,
hogy a könnyen megközelíthető helyeken nincsenek is már ilyen fák. A kijutási útvonalak
figyelését is fontosnak tartja. Próbálják információval segíteni munkájukat. Jogi kérdés: miért
nem lehet megkérdezni az elszállítót, hogy honnan hozza a fát, amikor nyilvánvaló, hogy nem
vette sehol. Miért nincs erre jog? Még szorosabb együttműködésre van szükség, és
határozottabban kell fellépni. Elsősorban megélhetési falopás van véleménye szerint. Ha az
önkormányzat felhívja a rászorulók figyelmét, hogy már kora ősszel lehet gyűjteni tüzelőt,
talán lecsökkenne a lopás. Amikor küldik a fát lakcímekre, inkább kritikát kapnak (vizes,
vékony, stb.)
Kellene tisztítani az árkokat, és az emberek saját maguknak elszállíthatnák az összegyűjtött
fát. A határból begyűjtött szemét kezelésében kér segítséget. A szövetkezet már szállított
Hatvanba, ami igen sokba kerül.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Magánszemélyt nehéz felelősségre vonni.
Kereskedőnél számlának kell lennie és szállítólevélnek, de magánszemélynél nincs ilyen
kitétel.
Kerek Oszkár polgármester: Azoknak az embereknek, akik az önkormányzathoz fordultak
segítségért, próbáltak is segíteni. Egyre több rászoruló van sajnos, beindult a mély
szegénység. Törvény szerint azt büntetik meg, akinek a területén van a szemét, nem azt, aki
kiszórja. A közhasznú dolgozók 3-4 hónapig maradhatnak napi 4 órában. Nem felel meg
mindegyik munkavégzésre, de nem lehet válogatni, akit a munkaügyi központ küld, el kell
fogadni. Nyáron senki sem jelentkezik fáért, csak a tél közepén. Mindig leírják az
engedélyekben, hogy a mezőőrök felügyelete mellett végezhetnek gyűjtést.
Csontos András képviselő: Fel kell hívni a rászorulók figyelmét, hogy nyáron menjenek
gyűjteni. Külön kell választani ezt a közmunkások tevékenységétől.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőrök 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót a megbízott hivatalvezetőnek, Vastagné Gyurcsó
Máriának, a napirend előadójának.
Vastagné Gyurcsó Mária: A hatósági munka része a mezőőri munka kapcsán feljelentettek
ügyei. 30 ezer Ft büntetést kaptak a feljelentett fa tolvajok. Volt, aki részletfizetést kért, utána
nem fizetett, de körülményes a behajtás. Lehet közmunkára kötelezni, elzárásra változtatni a
büntetést.
A Polgármesteri Hivatal minden dolgozója legjobb tudása szerint végzi munkáját,
lelkiismeretesen. Szinte mindenkinek van 2010-es szabadsága, amit nem tudtak kivenni, sőt
sokszor túlórákra van szükség. Várja a kérdéseket.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Március 31. a határideje az előző évi szabadságoknak,
kárpótlást kapnak-e a dolgozók?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A szabadságot tárgyévben kell kivenni. Ha erre fontos
szolgálati okból nem kerül sor, akkor március 31-ig ki lehet venni. Ha ez nem történik meg,
akkor elveszik, pénzbeli megváltásra nincs lehetőség.
A ki nem vett szabadság kérdését hivatalon belül lehetne rendezni.
Csontos András képviselő: Csak nagyon indokolt esetben lehet szabadságot következő évre
átvinni. Testületi határozattal kell alátámasztani, hogy miért nem volt lehetőség kivenni.
Vastagné Gyurcsó Mária: Az anyakönyvvezető részére ezért született döntés az esküvő
idejére megállapítható bérkifizetésről, mivel nem tudja kivenni az esküvők túlóráit. Elnézést
kér ezért, nem akarta terhelni az önkormányzatot, de nincs más lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: Sajnos sok esetben odaveszik a szabadság, és nem lehet
kifizetni. Díjazás nem megfelelő.
Molnár Istvánné képviselő: Az ügyiratforgalomból kitűnik, hogy sok munka vár a
dolgozókra, de a minőség rovására nem megy, mivel alig van kifogás. Elismerését fejezi ki a
dolgozóknak.
Kerek Oszkár polgármester: Próbálják közhasznú segítségét igénybe venni ezekre a
feladatokra, de nem mindig sikerül.
Csontos András képviselő: A kormányhivatalok vesznek-e le terhet az önkormányzatokról?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Rövidtávon ez nem valósul meg, később járások
lesznek. Nagyon képlékeny minden.
Habány György képviselő: Az irattár tűzvédelmi szempontból sem felel meg, hogy lehet
olyan helyen tárolni az iratokat, és ki lesz a felelős, ha baj történik?
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Kerek Oszkár polgármester: A nyár közepére kerül sor egy helyiség kialakítására, hogy a
nedves pincéből odakerüljenek az iratok. Szavazásra bocsátja a hatósági munkáról szóló
beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
37/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal 2010. évi hatósági munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirend: Gazdasági Program megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Kérdőjelesen mer tervezni az ember 4 évre gazdasági
programot, amikor nagy a bizonytalanság, de kötelező ezt elkészíteni. Kéri, hogy értékelje a
képviselő-testület az anyagot, egészítsék ki.
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen áttekintették, elemezték. Jónak találták, nincs
javításra szoruló része. Mai állapotnak tökéletesen megfelel, elfogadásra javasolja a bizottság
a testületnek.
Csontos András képviselő: Nincs benne sok konkrétum, de annyi minden van benne, hogy
ha a fele megvalósul, akkor már nagyon jó. A munkanélküliség Horton még nem olyan
súlyos, de tapasztalható, hogy minden évben több ember válik munkanélkülivé, de
pillanatnyilag a földrajzi fekvésünk miatt el tudnak helyezkedni. Nem ipari területtel, hanem
szabad vállalkozási területtel rendelkezünk. Az önkormányzat önfinanszírozó képességének
javulása hogyan lehetséges?
Kevés dolog szerepel a gazdasági programban a mezőgazdaságról, pedig Horton több
családnak adott munkalehetőséget, és most nem is beszélünk róla.
Gazdasági versenyképesség javítása, vállalkozások segítése: egyetért vele, de valóban segíteni
is kell.
Kerek Oszkár polgármester: Nincs külön adópolitikája a programnak, de a lakosságot külön
adóval nem lehet terhelni. A hátralékok behajtását viszont nagyon fontosnak tartja. A
költségvetést ez is emeli.
Önfinanszírozás: azért fontos, mert magunkat kell finanszírozni. Összetett feladat, ami nem
csak az adóbeszedésből áll. A létszám az egyik sarkalatos pont. Úgy, mint a szövetkezetnél is
több mint 200 ember helyett ma már kb. 50 fő dolgozik, tehát ők is leépítenek. Az
intézményeknél nagyon fontos lenne az energiafelhasználásra odafigyelés. Nem lehet, hogy
fázzanak, de a hatékonyságra törekvés nagyon fontos.
A befektetést nagyon fontosnak tartja. A helyi vállalkozások nem tudnak előbbre jutni, de
nagyobb beruházók munkaerőt tudnának alkalmazni, és adót is fizetnének.
Kiemeli a pályázatok fontosságát. Hiába vannak bizonyos pályázatok kiírva, nagyon sok
esetben csak a hátrányos helyzetű települések pályázhatnak. Fontos, hogy olyan pályázaton
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induljon az önkormányzat, ahol az önrészt ki tudja fizetni. Több százmilliós beruházás nem
megvalósítható.
Közösen próbálják kitalálni, hogyan lehet a települést irányítani úgy, hogy tudjanak segíteni a
leszegényedett embereken. Nagyon fontos a munkahelyteremtés. A lehetőségeket ki kell
használni.
Mezőgazdaság: a földek magántulajdonban vannak. Az önkormányzatnak nem alapfeladata a
mezőgazdaság, de a kitermelőket segítheti az önkormányzat, pl. piaccal. A családi
vállalkozásokat kellene segíteni, de ezt állami szinten lehet megoldani, nem önkormányzati
szinten. Max 10-20 hektáros területen tudnak családok dolgozni, ettől nagyobb területen nem.
Nem biztos, hogy azokat a termékeket kell termelni most is, amit 20-30 évvel ez előtt.
Infrastruktúra: nem az intézmények összevonását szeretné ezzel. A környékünkön lévő multik
nem igazán korrekten alkalmazzák az embereket. Az önkormányzat családi napközi
létrehozásával tudna segíteni azoknak a családoknak, akik kiszolgáltatottan dolgoznak
különböző műszakokban. Buszmegállót is kértek emberek a Kossuth utcában, ezt is meg kell
oldani.
El kell kezdeni úgy átdolgozni a programot, hogy aktuális legyen.
Idősügyi Tanács programját is segíteni kellene, a fiatalokat is, akiknek semmi lehetőségük
nincs. Ki kell dolgozni erre is programot. Az egészségcentrum létrehozásával helyiségek
szabadulnak fel, ahol a fiataloknak lehetne programot biztosítani. A faluközpontban wifi
telepítésével össze lehetne hozni a fiatalokat. Fontos lenne az emberi kapcsolatok kialakítása
is.
A gazdasági program egy alapnak tekinthető, melyen tovább kell dolgozni. Horton nem lesz
romokban az egészségügyi ellátás, ha megvalósul az egészségcentrum.
Közbiztonság: Horton aránylag jó, de javítani kell.
Civil szervezetek: az önkormányzatnak is, és az embereknek is kellenek.
A csapadékvíz elvezetés is nagyon fontos feladat. 2 évvel ezelőtt elkezdtük, folytatni kell.
Kultúra is nagyon fontos. Akadálymentesítést is elkezdtük a könyvtárban, és a polgármesteri
hivatal mellett, ezt is folytatni kell tovább.
Foglalkoztatás: csak a befektetők képesek munkahelyet adni.
Turizmus: ebben is lehetne lépni. Zárda épülete turistaszállást biztosíthatna.
A képviselő-testület minden tagja tegyen hozzá valamit, és dolgozzák ki külön-külön a
dolgokat.
Tari István képviselő: A hozzászólások egy része olyan, mint ha nem képviselők lennének,
hanem valahol a vendégek soraiban ülnének. Próbálunk kft-t létrehozni, hogy anyagilag
segítsen az önkormányzatnak. Kritikus kérdéseket tesznek fel, de a megoldáshoz senki sem ad
javaslatot.
Csontos András képviselő: Jó szándékkal tényeket mond: fékezik a sertéstelep problémáját.
A munkanélküliségnek Horton van egy 30-asok csoportja, akiket meg kellene tanítani, mert
képzetlenek, és a szövetkezetben sem nagyon tudják elhelyezni őket. Akarunk-e tenni abban,
hogy jobban el tudjanak helyezkedni a fiatalok? Nem csak játszani és wifizni kellene nekik.
Fel kellene mérni a munkanélküliek összetételét, mire képesek, kistérségen belül oktatásban
kellene részesíteni őket. Ezzel segíteni őket. Ez nem sok pénzbe kerülne.
Kerek Oszkár polgármester: El lehet dönteni, hogy milyen lehetőségei vannak az
önkormányzatnak a foglalkoztatásra és képzésre. A munkaügyi hivatalba bejelentkeznek, ott
kötelezik is arra, hogy képzésen vegyenek részt. Ezek a szervezetek már most is működnek.
Az önkormányzat maga ebben a kérdésben mit tehet?
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Csontos András képviselő: Első lépésben felmérni a munkanélküliek összetételét.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A munkanélküliek száma 237 fő, nem túl sok. A multik
nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva kirugdossák a régi dolgozóit, majd újra vesznek fel
embereket minimálbérrel. A munkanélküliség ideje nem túl hosszú, de a kereset csökken
jelentős mértékben. Nem túl sok embert közvetíttetett ki az önkormányzat, de volt olyan, aki
azt mondta, ennyi pénzért nem hajlandó dolgozni, mert máshol esetleg többet keres. A
mezőgazdaság még sokáig nem lesz versenyképes. Ha egyenlő lesz a támogatás az unió
országaiban, akkor javul a helyzet.
Gazdasági versenyképesség javítása: javasolja, hogy a gazdasági programba tegyék bele a kft.
megalakítását.
Csontos András képviselő: 237 fő a munkaügyi központtól kapott információ? Valószínűleg
vannak, akik feketén dolgoznak. A munkaerő piaci igényhez igazítaná a képzést.
Ismeretterjesztő programokat szervezne.
A mezőgazdaság termőterülete folyamatosan csökken. A szellemi szintű fejlődésének van
jövője. A családi gazdálkodás nem megfelelő. Gyakorlati képzések megszűntek a
diplomásoknak. A fiatalok nem akarnak dolgozni a mezőgazdaságban.
Nincs szakmunkás, viszont nagyon sok a munkanélküli. A képzések színvonala pedig
alacsony.
Kerek Oszkár polgármester: A képzésekről tájékoztatást adhat az önkormányzat a
lakosságnak, mást ebben nem tudunk tenni, iskolákat nem hozhatunk létre.
Dencs Zsuzsanna bizottsági tag: Mezőgazdaság: nem állítottak fel semmiféle védővámot,
minőségen aluli termékek jutnak be. Üzemek létrehozása hiányzik. Fontosnak tartja a
munkaképes lakosság összetételének, végzettségének felmérését, de ez tervben is van.
Csontos András képviselő: A szabad áruvándorlás miatt nem lehet védővám.
Molnár Istvánné képviselő: A hatósági tájékoztatóban olvasta, hogy népszámlálás lesz,
választ fog adni a képzettségre vonatkozóan is ez a felmérés. Mezőgazdaság: Magyarország
agrárjellegű ország volt, de ebből már nem tudnak megélni.
Kassa László képviselő: Azért dolgoznak a képviselők, hogy a község javát szolgálják,
kikéri magának Tari úr véleményét! Túlméretezettnek tartja a gazdasági programot, mert
vannak benne olyan részek, amiket nem tudunk teljesíteni.
Tari István képviselő: Próbálják meg a lehetőségeket kiaknázni, és a program erről szól. A
képviselőknek egy irányban kell dolgozni, nem kritikus kérdésekkel, (pl. irattár, amit már
1994-ben is meg lehetett volna kérdezni!) hanem ötletekkel, javaslatokkal segíteni a munkát.
Habány György képviselő: Nem kritizálni akarta az irattárat, csak megkérdezte. Tari
képviselő önmagát minősíti.
Kerek Oszkár polgármester: Minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
Lesz olyan, ami nem valósul meg, de tervezni kell, és a realitások adják meg az eredményt.
Javasolja elfogadásra, és kéri, hogy minden képviselő vegyen részt a kidolgozásban,
megvalósításban. A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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38/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011-2013. évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.Napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A kistérségben változás következett be. Mozgókönyvtári
szolgáltatást vesz igénybe 4 település, Rózsaszentmárton is belép a társulásba, valamint a
törvényi változások miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása. Van-e kérdés,
hozzászólás a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
39/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás alapítója akként dönt, hogy
jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás társulási megállapodást és elfogadja a társulási megállapodás
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és
elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
szövegét, úgy Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét a Társulási Megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadását. A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Csány Község Önkormányzatával valamint Ecséd Község
Önkormányzatával kötött, - jelen határozat mellékletét képező - a
HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának egységes szerkezetű okirat szerinti módosítását
elfogadja.
Felhatalmazza Hort település polgármesterét a módosított egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. március 31.
polgármester a jegyző útján.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményt Fenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztésének
elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) az Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Petőfibánya,
Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó települések önkormányzataival megkötött, a Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást létrehozó
Társulási Megállapodást a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel a következő alponttal egészíti ki:
12.1.4. A gesztor önkormányzat a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott ellátásokat, azok igénybe
vételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló – mindenkor
hatályos - helyi rendeletében állapítja meg, melyet évente
felülvizsgál.
A módosítások hatályba lépésének időpontja 2011. április 1.
2.) Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Lőrinci város polgármesterét a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.

Határidő:
2011. április 1.
Felelős: Lőrinci város polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Törvényi változások miatt szükséges a Hort-Ecséd-Csány
Szociális Ellátó Intézmény alapdokumentumainak módosítása. Szavazásra bocsátja a Hort
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátások biztosításáról szóló 6/2009.(IV.23.) rendeletének módosítását. A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(III.23.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
biztosításáról szóló 6/2009.(IV.23.) rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e hozzászólás a házirenddel kapcsolatban?
Molnár Istvánné képviselő: Mennyien járnak be a klubba?
Kiss Edit intézményvezető: 13 fő a létszám.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem helyes a megfogalmazás, mely szerint: Az Idősek
Klubja ellátottjai részére lehetőség van az orvosi ellátás igénybevételére. Tudomása szerint ott
nincs orvosi rendelés.
Kiss Edit intézményvezető: Nem ottani rendelés van, hanem amennyiben szükséges orvosi
ellátás, Dr. Sütő József az orvosuk. Ezt biztosítaniuk kell.
Csontos András képviselő: Tegyék bele, hogy indokolt esetben vesznek igénybe orvosi
ellátást.
Kerek Oszkár polgármester: A javasolt módosítással javasolja a HECS Szociális Ellátó
Intézmény házirendjének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HECS Szociális
Ellátó Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
házirendjét jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Szociális Ellátó Intézmény
szakmai programjának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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43/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HECS Szociális
Ellátó Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szakmai programját jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Szociális Ellátó Intézmény
SZMSZ-ének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

44/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HECS Szociális
Ellátó Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tari István képviselő: Bizottsági ülésen jelen voltak a Fibernet Zrt. képviselői. 2011. június
1-től új helyre költöznek, a könyvtár egyik épületrészébe. Szükség lesz új bérleti szerződés
megkötésére. A havi bérleti díj 30 000,- Ft + áfa. Az új helyen villanyórát kell
felszereltetniük saját költségükön, melyet a bérleti szerződés megszűnése után átveszünk.
Dr. Nagy Tamás: Mennyi időre kötjük a szerződést?
Habány György képviselő: Javasolja, hogy határozatlan időre kössék meg a szerződést.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte tőlük, hogy a vezetékek a földben menjenek, ne a
levegőben. Szavazásra bocsátja a bérleti díj elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
kábeltelevízió szolgáltatás céljára a Fibernet Zrt. a Kulturális Centrum
Közösségi Ház emeleti színházi öltözőjét vegye igénybe. A
Képviselőtestület a helyiséget 2011. június 1-től határozatlan időre
havi 30.000,- Ft + áfa bérleti díjért bérbe adja a Fibernet Zrt. részére.

13

A Fibernet Zrt. köteles biztosítani, hogy a vezetékeket földkábelen
vezeti a bérbe adott helyiséghez.
A bérbe vett helyiséghez a megváltozott energiaigény biztosítására a
villanyóra felszerelését a Fibernet Zrt. saját költségén elvégzi és
vállalja, hogy a létesítés után azt térítésmentesen az Önkormányzat
tulajdonába adja.
Határidő: 2011. május 31. (szerződéskötésre)
Felelős: polgármester
Habány György képviselő: Javasolja, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre a 90 napos
felmondási idő kikötése mindkét félnek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

46/2011.(III.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fibernet Zrt.-vel a
Kulturális Centrum Közösségi Ház emeleti színházi öltöző helyiségre
kötendő bérleti szerződésben 90 napos felmondási időt határoz meg.
Határidő: 2011. május 31. (szerződéskötésre)
Felelős: polgármester

Tari István képviselő: Pályázathoz szükséges a tornaterem épületének felvezetése térképre,
ami sajnos nem történt meg korábban.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A Földhivatalt megkérdezi, de úgy tudja, hogy hatósági
bizonyítvány alapján több mint 10 éves fennállás után átvezethető a megnevezés változása.
Tari István képviselő: Az önkormányzatnak 3 millió Ft kintlévősége van, dönteni kellene a
behajtásról.
Habány György képviselő: Van, amikor többe kerül a behajtás, mint maga a behajtandó
összeg.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A végrehajtás költségét az adós fizeti, ha behajtható, ha
nem, akkor az önkormányzat fizet.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi Rendik Anita szociális és gyámügyi előadótól,
hogy milyen képzésre van lehetőség a munkanélküliek számára, és milyen lehetősége van
ebben az önkormányzatnak?
Csontos András képviselő: Hol tartanak a horti emberek a munkanélküliség terén? Milyen
képzettségűek? Miben tudna az önkormányzat segíteni abban, hogy rossz a szakképzettség?
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Rendik Anita: A munkaügyi központtal felveszi a kapcsolatot, onnan tud adatot kérni. A
képzést is a munkaügyi központ szervezi. 90%-ban is támogathat, vagy egyáltalán nem
támogatja anyagilag a tanfolyamokat. Az önkormányzat nem tud képzésben segíteni, már a
munkaügyi központok is egyre kevésbé.
Csontos András képviselő: Térképezzék fel a hortiak végzettségét, képességét. Nem lehet
elég szakképzett dolgozót találni. Felsőfokú végzettségű emberek félnek a munkától,
felkészítést kellene szervezni ilyen fiataloknak, hogy kell a munkahelyeken elkezdeni a
munkát.
Habány György képviselő: Lehet-e ilyen információt kérni a munkaügyiből egyáltalán?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Nem konkrét, hanem összesített adatot közölnek.
Csontos András képviselő: Felhívást kell közzétenni, hogy jöjjenek be a hivatalba, mert
felmérést készítünk, és meg kell kérdezni tőlük, hogy miben segíthetünk. Szakmunkásképzés
újraindítását kellene kistérségi szinten szervezni. Vagy felsőfokú képzésben vesznek részt a
fiatalok, vagy semmilyenben.
Tari István képviselő: Valószínűleg több szakmában kellene oktatást tartani ahhoz, hogy
több ember részesüljön képzésben.
Kerek Oszkár polgármester: A nyílt ülést bezárja, a 6. napirend megtárgyalásához zárt ülést
rendel el.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kassa László
képviselő

Csontos András
képviselő
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