JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 25-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
71/2011.(V.25.)
72/2011.(V.25.)
73/2011.(V.25.)
74/2011.(V.25.)
75/2011.(V.25.)
76/2011.(V.25.)
77/2011.(V.25.)
78/2011.(V.25.)
79/2011.(V.25.)
80/2011.(V.25.)
81/2011.(V.25.)
82/2011.(V.25.)
83/2011.(V.25.)
3/2011.(
84/2011.(V.25.)
85-87/2011.
(V.25.)
88-90/2011.
(V.25.)
91-92/2011.
(V.25.)
93/2011.(V.25.)

Tárgya:
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
HECS Szociális Ellátó Intézmény 2010. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Gyámhatósági feladatok 2010. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének elfogadása
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti Tervének
elfogadása
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási
szerződés jóváhagyása
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötendő bérleti szerződés
jóváhagyása
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesülettel kötendő
Együttműködési Megállapodás elfogadása
André Oszkár és felesége részére beépítési kötelezettség idejének
meghosszabbítása
Fabek-Gép Kft. és társai kérelmének megvitatása
FiberNet Zrt-vel fennálló bérleti szerződés lejárati idejének
meghosszabbítása
Pályázat kiírása óvodavezető beosztás ellátására
Karczagné Nagy Klára megbízása óvoda intézményvezetői feladatok
ellátására 2011. október 31-ig
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Lakásfenntartási segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
KEOP-1.1.1/B/10-11 azonosítószámú,
Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című kistérségi szintű
pályázathoz szándéknyilatkozatról döntés
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István
Dr. Keresztes Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Javasolt napirend:
1./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkáról
Előadó: Berta Imréné Gyermekjóléti Szolgálat munkavezetője
2./ Beszámoló a HECS munkájáról
Előadó: Kiss Edit HECS vezetője
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó
4./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó
5./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
6./ Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása
Előadó: polgármester
7./A Kft. Üzleti Tervének elfogadása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
8./ Együttműködési megállapodás kötése a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesülettel
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
9./ André Oszkár és felesége (Hort, Szabadság tér 5.) beépítési kötelezettség
határidejének meghosszabbítása iránti kérelmének megtárgyalása
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
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10./ FABEK-GÉP Kft. és társainak a település Rendezési Terve módosítása iránt
benyújtott kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
11./Fibernet Zrt. szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
12./ Óvoda vezetői állás megpályáztatása
Dr. Keresztes Katalin jegyző
13./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Habány Györgyöt és Kassa Lászlót javasolja megválasztani.
Javasolja továbbá, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását azzal a
módosítással fogadja el a Képviselő-testület, hogy az 5. napirend témáját bővítsék ki a Kft-vel
kötendő közszolgáltatási és bérleti szerződés megtárgyalásával. A javaslatokat a Képviselőtestület egyhangúan elfogadta.
1./ Napirend: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Kerek Oszkár polgármester elmondja, hogy a beszámolót a meghívó mellékleteként a
képviselők kézhez kapták. Megkérdezi az előadót, hogy az írásos beszámolóját szóban
kívánja-e kiegészíteni.
Berta Imréné: Megtörtént a Kormányhivatal részéről az ellenőrzés, a Módszertani Intézet
elhalasztotta az ellenőrzést. Várom a kérdéseket.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e vélemény, javaslat? Kérés volt, hogy számítógépre,
külön telefon használatra, valamint pszichológusra lenne szükség. Mivel kistérségen keresztül
működik a Gyermekjóléti Szolgálat, volt-e szó ezekről a gesztor önkormányzatnál?
Berta Imréné: Központilag, kistérségi szinten pénzhiány miatt nincs lehetőség pszichológus
biztosítására. Gyakorlatilag inkább adathordozót szeretnénk.
Molnár Istvánné képviselő: A jelzőrendszerről bővebben szeretnék hallani, hogyan épült ki,
kik a tagjai, megfelelnek-e a jelzések a valóságnak?
Berta Imréné: A jelzőrendszer működését törvény írja elő. Egészségügyi, oktatási
intézmények, rendőr, gyámhatóság állnak mögötte. Kötelező a jelzőrendszeres
fórumtalálkozó, ami Horton jól működik. Inkább legyen olyan jelzés, ami nem súlyos,
minthogy megoldatlan probléma maradjon. Horton elég magas az ellátottak száma.
Kerek Oszkár polgármester: A meghívottaknak van-e hozzászólása, kérdése?
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Tábi Jánosné Óvoda GYIV felelős: Tényleg naprakészen, szakmai tudással dolgozik Berta
Imréné. Napi kapcsolatban vagyunk, maximálisan jó együttműködés alakult ki.
Méhész Istvánné Iskola GYIV felelős: Azonnal történik intézkedés, ha jelzünk valamit.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2./Napirend: Beszámoló a HECS munkájáról
Kerek Oszkár polgármester megkérdezi az előadót, hogy az írásban benyújtott és a
képviselők részére megküldött beszámolót az előadó kívánja-e szóban kiegészíteni.
Kiss Edit intézményvezető: Két részből áll a beszámoló, a családsegítés, és a HECS
munkájáról.
Kerek Oszkár polgármester: Várom a képviselő-testület kérdéseit, véleményét.
Molnár Istvánné képviselő: Úgy látom, évről-évre emelkedik a szociális étkeztetést igénybe
vevők száma. Az ÖNO-ból történik az elszállítás, kiadagolás? Nem lenne egyszerűbb, ha a
konyhán adagolnák ki? Költséghatékonyabb is lenne.
Kiss Edit intézményvezető: Elég sok adag van naponta, ezért ez a rendszer alakult ki. Idősek
Klubjának a tagjai is ott kapják meg az ebédet, biztosítani kell a helyben fogyasztást is. A 70
adag megterhelné a konyha kapacitását, valószínűleg ezért alakították így ki. Az biztos, hogy
költséghatékonyabb lenne. Két fő 2,5 órát tölt ebédadagolással és mosogatással.
Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke: Kiss Editnek megköszönöm a munkát, melyet az
Idősügyi Tanács titkáraként lelkiismeretesen végez napi munkája mellett.
Habány György képviselő: Rendikné Erdős Andrea beszámolójában olvastam, hogy nincs
szabad bejárásuk az intézménybe, hogy működik ez, és mit szeretne?
Rendikné Erdős Andrea családsegítő: Amióta átkerültünk a beázás után, nagyon kicsi
helyiséget kaptunk, ahol hárman vagyunk telefon és internet nélkül. A vezetőnél lehetőséget
kapunk a számítógép használatra, telefonra, de valószínűleg zavarjuk őt ezzel. Kulcsot nem
kaptunk az intézményhez. Van olyan eset, amikor hétvégén be kellene menni, de nem tudunk.
A munkaidőnk fele kötetlen, történhet probléma munkaidőn túl is, és saját telefonról kell
hívni az illetékeseket (segítséget kérni).
Habány György képviselő: Kinek a kompetenciája ezt a problémát megoldani?
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Eddig nem tudtam a problémáról, meg fogjuk oldani.
Habány György képviselő: Megvan-e mindenkinek a szakképzettsége a HECS-ben?
Kiss Edit: Az állományban lévő dolgozók szakképzettek. A nyugdíjba vonult kolléganő
felmentési idejére felvett helyettes dolgozó nem szakképzett, de számára ez nem is kötelező.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HECS Szociális Ellátó Intézmény
2010. évben végzett szakmai munkájáról és a társulási Családsegítő Szolgálat
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi Rendik Anitától, hogy a bűnmegelőzési
programot hogyan gondolja?
Rendik Anita gyámügyi igazgatási előadó: Előírás, hogy egy ilyen programot létre kell
hozni. Még nem találkoztam ilyennel, nekünk nincs ilyen programunk, de a beszámoló
tartalmi elemeként erre is ki kell térni.
Kerek Oszkár polgármester: 2010-ben 2 településőrt alkalmaztunk, ebben az évben a
kormány megszüntette a támogatásukat, pedig jó dolog volt. Eddig is foglalkoztunk a
bűnmegelőzés kérdésével attól függetlenül, hogy program nem áll rendelkezésre.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági feladatok 2010. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirend:
Mivel a napirendi pont megtárgyalása zárt ülés keretében történik, a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy ezt a napirendet utolsó napirendként tárgyalja.
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5./ Napirend: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
Alapító Okiratának módosítása

Kerek Oszkár polgármester: Megkéri a Kft. ügyvezetőjét, tájékoztassa a Képviselőtestületet, hogy az Alapító Okiratot miért kell módosítani?
Dencs Zsuzsanna: Üzletszerű és közhasznú tevékenységet is folytat a Kft. A „Biztonsági
rendszer szolgáltatás” megnevezésű tevékenységi kör cégbírósági bejegyzéséhez előzetes
rendőrhatósági engedély szükséges, melynek megszerzése hosszadalmas lenne. Erről csak az
iratok benyújtása után tájékoztattak, ezért szükséges a mostani módosítás.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja az
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „b.a.” alapítója akként dönt, hogy jelen
határozati javaslat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „b.a.” alapító
okiratát és elfogadja jelen határozati javaslat 2. számú mellékletében foglaltak szerint az
alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hort község Polgármesterét az alapító okiratot módosító
okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2011. május 31.

6. Napirendi pont: Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása
Kaszáné Dohar Piroska FB elnök: Jogszabály szerint került összeállításra az ügyrend. A
működés megkezdése után tudunk referálni az abban foglaltakkal kapcsolatban. Kérem a
képviselő-testületet, hogy fogadja el az ügyrendet
Habány György képviselő: Az Ügyrend 5.5 pontjával, az ülés vezetésével kapcsolatban van
problémám, mivel ha egy fő nincs jelen, határozatképtelen lesz a Bizottság, tehát nincs
értelme beletenni ezt a rendelkezést.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Jelenleg valóban három fős a Bizottság, de később lehet több
tagja is, ezért jogilag így megfelelő ez a rendelkezés.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az ügyrend jóváhagyását.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
75/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja.

7./ Napirendi pont: A Kft. Üzleti Tervének elfogadása
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Megköszönöm a bizalmat a Képviselő-testületnek, amiért
ügyvezetővé választottak. Mindig rendelkezésre állok információkkal a testület tagjai felé. Az
önkormányzatok igen magas hitelállománnyal rendelkeznek. 3 évre visszamenőleg átnéztem
az önkormányzat adatait, melyekből megállapítható a stabil működés. Ahol nem stabil a
működés, ott nem lehet létrehozni pl. kft-t sem. Szerencsésebb lett volna 2 évvel ez előtt
létrehozni, de nem késő még most sem. A bejegyzés késik, de az előkészítő munkák folynak.
Jegyző asszonynak megköszönöm segítő munkáját.
Ezek után ismerteti az üzleti terv főbb pontjait.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés az üzleti tervvel kapcsolatban?
Molnár Istvánné képviselő: Kötelező a bérleti díj?
Tari István képviselő: A tervezett bevételnek sokkal nagyobbnak kell lenni a gyakorlatban,
mert nem azzal az intenzitással kell, hogy folyjon a munka, mint eddig. Ma legdrágább az
ember Magyarországon. Meg kell gondolni, hogy hol, hány embert alkalmazzunk. Külső
emberekkel olcsóbban meg lehet oldani a feladatokat.
Habány György képviselő: A létszám optimalizálásnál mire gondol, szám szerint hány
emberrel akar dolgozni?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Elsősorban az önkormányzat megbízása alapján működik a
Kft., a létszám attól függ, hogy milyen jellegű, és mennyi munkát kap a Kft. Lehet, hogy
alkalmazotti viszonyban, de lehet, hogy inkább megbízással foglalkoztatunk embereket egyegy célfeladathoz. Van, ahol közcélúval, van ahol állandó munkaerővel lehet elvégezni a
munkát.
Kassa László képviselő: A lakosságnak nyújtott szolgáltatásnál mennyire valós a betervezett
összeg? Az áfa fizetési kötelezettség mit takar?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Az önkormányzat végfelhasználó, ezért nem igényelheti vissza
az áfát, a Kft. viszont igen. A lakossági szolgáltatásnál az összeg természetesen csak tervezett,
mivel előre nem látható még a Kft. foglalkoztatottsága.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az üzleti terv elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

7

76/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Üzleti Tervét
elfogadja.

Közszolgáltatási szerződés tervezete
Kerek Oszkár polgármester: Ismerteti a tervezetet. Ez egy keretszerződésnek tekinthető.
Minden olyan esetben, amikor feladatot ad át az önkormányzat a Kft-nek, közszolgáltatási
szerződést, illetve megállapodást kell kötni. Egészségügyi központnál a közbeszerzés csak az
építkezésre vonatkozik, a beszerzésre nem. Természetesen ezt a Kft. fogja végezni, és az áfát
vissza lehet igényelni.
Van-e kérdés, észrevétel? Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő
közszolgáltatási szerződést az előterjesztés szerint, a jelen határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.

Bérleti szerződés

Kerek Oszkár polgármester: Most válaszolva Molnár Istvánné kérdésére elmondja, hogy
mivel a Kft. gazdasági társaság, nem lehet bérleti díj nélkül odaadni a helyiséget. Havi 10 e Ft
+ áfa összeget kér az önkormányzat.
Habány György képviselő: Mennyi a rezsiköltség havonta? Készült-e erre vonatkozóan
kalkuláció?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Mivel annyira kevés a törzstőke, jelképes összeget kér az
önkormányzat.
Habány György képviselő: Legalább a rezsiköltséget kérje el az önkormányzat.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Összköltség eljárással fog készülni az eredmény kimutatás.
Minden nyomon követhető lesz.
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Habány György képviselő: A bérleti szerződés 5. és 6. pontja kifejezetten hátrányos az
önkormányzat részére. Minimum 30 napos felmondási időt kellene rögzíteni a szerződésben,
ez így illik, függetlenül attól, hogy a mi társaságunk, vagy nem.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 100%-os tulajdonos az önkormányzat. Saját magával
szemben nem számol fel semmi extra költséget. Testület dönti el, jogszabályszerű formalitást
kell tartani. Nem tekintem hátrányosnak a szerződés szerinti megállapodásokat.
Kerek Oszkár polgármester: Korábban is használták a helyiséget, éves szinten kb. 100 e Ftot jelentett a rezsi költség. Mindent fel lehet számolni, de nem idegen cégről van szó.
Tari István képviselő: A fejekben kellene tisztaságnak lenni. Saját cég, saját nyereség, saját
kiadás. Az önkormányzaté lesz a nyereség is, nem idegen cégről beszélünk. Mivel szükség
van székhelyre, ezt a helyiséget kapják meg.
Habány György képviselő: Úgy látom, nem értik itt a lényeget. Olyan cégnél dolgozom,
ahol több saját cége van a vállalatnak, de fontos, hogy mindenre odafigyeljenek. Bérleti
szerződésekkel foglalkozom, ezek a pontok megbuknának, ezért vetettem fel.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A hasonlat sántít, mert itt nonprofit kft-ről van szó, nem
lehet párhuzamot vonni.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A Habány képviselő úr által említett Kft-k közül hány
nonprofit közhasznú önkormányzati kft. van?
Habány György képviselő: Nincs önkormányzati kft, de nonprofit 3 van.
Kerek Oszkár polgármester: Itt a saját kft-nkről kell dönteni, nem más cégről. Ezzel
foglalkozzunk. Kötelező a bérleti díj, a képviselő-testület határozza meg a mértékét.
Korábban saját intézményünk használta kb. ennyi költség mellett.
Tari István képviselő: Kevesebb bérleti díj is elég lenne, csak jelképes összeget kell
meghatározni. A befizetett bérleti díj után szerintem adóznia kell az önkormányzatnak, ezt
figyelembe vették-e? Nem nagy összeg, de ez is számít. 5 e Ft-ot javasolok bérleti díjként
meghatározni.
Kassa László képviselő: Ezeket a dolgokat tisztázni kellene, nem csak beszélni róla. Kell
adózni, vagy nem?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az önkormányzatra véleményem szerint nem az a szabály
vonatkozik, mint az egyéb vállalkozásokra a bérleti díj utáni adózásnál. Reálisnak tartom a 10
e Ft-ot. A bérleti szerződés tervezetének készítésekor nem olyan szempontok vezéreltek, hogy
az önkormányzatra nézve hátrányos szerződést tervezzek. Azt vettem figyelembe, hogy saját
kft-ről van szó. Az 5. pont megfogalmazásakor arra voltam figyelemmel, hogy nem küldheti
el a bérleményből a saját kft-jét az önkormányzat anélkül, hogy ne biztosítson részére
székhelyként másik helyiséget. a 6. pontot is indokoltnak tartom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft-vel megkötendő bérleti szerződés
elfogadását 10 e Ft + áfa bérleti díj összeggel.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
78/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő
bérleti szerződést az előterjesztés szerint, a jelen határozat mellékleteként jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármester a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az ügyvezető pénzügyi bizottsági tagságánál felmerült az
összeférhetetlenség kérdése. A Kormányhivataltól megérkezett az állásfoglalás. Az
idevonatkozó rendelkezések alapján megállapították, hogy összeférhetetlenség miatt nem
lehet a képviselő-testület bizottságának külső tagja egyben az önkormányzat által alapított kft.
ügyvezetője. 30 napon belül az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Lemondok a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagságomról.
Megköszönöm az eddigi munkát, örömmel vettem részt a bizottság ülésein.
A Képviselő-testület Dencs Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági bizottsági tagságról való
lemondását egyhangúlag tudomásul vette.

8./ Napirend: Együttműködési megállapodás kötése a Horti Önkéntes
Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesülettel

Kerek Oszkár polgármester: Az iskola kazánházánál lévő épületrészt felszabadítottuk, ami
megfelel az egyesületnek, ezért a Bajcsy Zs. úti épületet nem fogják használni. Külön van
megközelíthetőség, eszközeiket is tudják tárolni. A rendőrlakásról majd dönt a testület.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az egyesületnek a Bajcsy út 52.sz. alatt biztosított az
önkormányzat korábban székhelyként helyiséget. Bejegyzéseknél ez szerepel, de közben
rájöttek, hogy az eszközök tárolására alkalmasabb lenne az iskolában lévő helyiség.
Székhelyként megmaradna a cím, az iskolában pedig a szertár lenne. Így szerepel a
tervezetben is, ne kelljen minden hatóságnál átíratni a székhelyre vonatkozó bejegyzéseket.
Kerek Oszkár polgármester: Az egyesület elnöke és parancsnoka szolgálatban van, így nem
tudtak eljönni, de jelen van Terényi Mihály egyesületi tag. Van-e kiegészítése?
Terényi Mihály: Nincs hozzáfűznivalóm.
Kerek Oszkár polgármester: A 2. pont utolsó bekezdésében van, hogy az önkormányzat
„lehetővé teszi a tűzoltási, műszaki mentési és kárelhárítási munkákhoz a megfelelő pénzügyi
és technikai háttér biztosítását”. Ha kisebb kiadásokra gondolnak, rendben van, de ne
korlátlan anyagai segítségre számítsanak. Úgyis odaáll az önkormányzat katasztrófa esetén,
de át kell gondolni, mi fér bele.
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Terényi Mihály: Úgy van a megállapodásban is, hogy anyagi lehetőség szerint.
Habány György képviselő: Ezt a pontot kihagynám, félreérthető, vagy módosítanám, de
inkább kihagynám. A 2. számú mellékletet hiányolom, mellé kellett volna tenni, hogy milyen
eszközöket ad át az Önkormányzat.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem fért bele az időbe, hogy még a leltárt is elkészítsék,
pótlólag a Képviselő-testület elé terjesztem.
Habány György képviselő: A 3. oldal 2. pontjában az egyesület vállalja, hogy a személyi
állomány továbbképzéséről gondoskodik. Nem biztos, hogy ezt bele kellett venni, mivel
önkéntesekről van szó. Javasolom, hogy az ingatlan használati megállapodásban módosítsuk a
székhelyet is.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ez a sorrendje a dolgoknak, hogy először ezzel indulnak,
utána ügyvéd útján folytatják a módosítást.
Habány György képviselő: Mi a meghatározott terület? Konkrétan be kellett volna írni akkor
is, ha módosul. Hat hónapig nem vagyunk jogosultak felmondani a szerződést a 8. pont
szerint. Miért?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az egyesület kérte így, hogy ne kelljen rögtön módosítani
mindent.
Kerek Oszkár polgármester: Saját maguknak kialakítják a helyiséget, pénzt, fáradtságot
fektetnek bele, ezért van kikötve a 6 hónap, hogy ne küldjük őket 2 hónap múlva máshova.
Nem szeretné ezt az egyesület, és ez érthető is.
Habány György képviselő: Hiányzik a megállapodásból, hogy mit alakíthatnak át?
Környezetszennyezésért teljes felelősséggel tartoznak. Normál szerződésben ezek
szerepelnek. A használatot is szabályozni kell, hogy ne csináljanak, amit akarnak.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolától teljesen el kell különíteni, és ezt ők meg is oldják.
Ha arra gondol, hogy gázolajjal, egyéb dologgal kapcsolatban ne szennyezzék a környezetet,
akkor jogos a felvetés.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Erre vonatkozóan vannak törvények, melyeket be kell tartani,
ezt nem kell külön beleírni a szerződésbe.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Lehet esetleg a Ptk. ide vonatkozó pontjára hivatkozni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ha az egyesület pl. átalakítást szeretne végezni helyiségben,
mert nyer pályázati pénzt, úgyis a testület elé jön kérelemmel, de kiegészíthetjük azzal, hogy
az önkormányzattal köteles egyeztetni. Ez nem bérleti jogviszony, csak használatra adjuk oda.
Terényi Mihály: Az önkormányzatnak mennyi helyisége van bérletbe adva? Ott kikötöttek
ilyeneket, vagy csak most az egyesületnél merülnek fel ezek a problémák?
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Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat nyilvánvalóan elvárja, hogy ne szennyezze a
környezetet tevékenysége során az egyesület.
Tari István képviselő: Tökéletesnek tartom a megállapodást. Az egyesület tagjainak sokat
kell még azon dolgozni, hogy szertáruk legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Az eredeti előterjesztést szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
79/2010.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Önkéntes Tűzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodást az előterjesztés
szerint elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2011. június 30.

9./ Napirend: André Oszkár és felesége (Hort, Szabadság tér 5.) beépítési kötelezettség
határidejének meghosszabbítása iránti kérelmének megtárgyalása

Kerek Oszkár polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már foglalkozott ezzel a
kérdéssel. Átadja a szót a bizottság elnökének.
Tari István képviselő: A beépítési kötelezettség hosszabbítását jóváhagyta a bizottság a
kérelemnek megfelelően.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Mindenki megkapta az előterjesztést, ha kérdés van, szívesen
válaszolok.
Kerek Oszkár polgármester: A mai gazdasági helyzetben örülni kell, ha egy telek beépül.
Szavazásra bocsátja a kérelem elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete André Oszkár és felesége 3014 Hort,
Szabadság tér 5. szám alatti lakosok részére a horti 701. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan előírt
beépítési kötelezettséget további egy évvel, 2012. április 10. napjáig meghosszabbítja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beépítési kötelezettség határidejének
módosítása tárgyában vevőkkel szerződést kössön.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2011. június 15.
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10./ Napirend: FABEK-GÉP Kft. és társainak a település Rendezési Terve
módosítása iránt benyújtott kérelmének megtárgyalása
.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az üggyel kapcsolatban két kérelem érkezett. Az egyik közös
beadvány, melyben rendelet-módosítást kértek azzal az indokkal, hogy a kisvárosi övezetté
nyilvánítás hátrányossá tette helyzetüket. A második beadvány Óvári Lászlónétól érkezett,
melyben azt sérelmezi, hogy az 5 fős korlátozás ellehetetleníti, mert 8-10 fős vállalkozást
szeretne. A képviselő-testületnek kell eldöntenie, hogy módosítja-e korábbi rendeletét.
Fábián László (Fabek-Gép Kft.): A rendelet tartalmaz olyan hátteret, hogy 3 év után egy
tollvonással tönkreteheti a vállalkozásunkat. Ha úgy dönt a testület, le is kell bontani az
épületet. E miatt kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Jönne a területre egy 100 milliós cég
bérlőként, mely raktározást végezne, de a lehetetlen helyzet miatt nem kap engedélyt. Ez
mindig ipari terület volt, ezért vettem meg annak idején. Nem értem, mi a szándék ezzel a
rendelettel? Máshol nincs ilyen szabályozás. Szeretnénk, ha kivenné a képviselő-testület a
számunkra hátrányos részt.
Kerek Oszkár polgármester: Az elfogadott rendezési terv konkrétan miben akadályozza
tevékenységüket?
Fábián László: Telephelyet szeretne egy vállalkozó létesíteni, de nem kaphatja meg az
engedélyt. Ide adózna a székhely miatt. Zajártalom nem lenne, csak raktározás.
Kerek Oszkár polgármester: Tárt karokkal várja az önkormányzat a befektetőket. de még
mindig nem mondta el Fábián úr, hogy konkrétan Önt miben zavarja a rendezési terv?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mivel foglalkozik, illetve mivel szeretne foglalkozni?
Nem derül ki a beadványokból, hogy milyen ipari tevékenységet szeretnének folytatni. A
rendezési terv ezt szabályozza. Nem derül ki, hogy valaha is kérték volna ezt.
Fábián László: Gépek kereskedésével foglalkozom jelenleg.
Tari István képviselő: Úgy látom, a problémájuk az, hogy a rendezési terv szerint 5 fő felett
nem lehet végezni tevékenységet. Telephely engedélyt nem kapnak. Visszaminősítették
raktározásra a telephelyüket, de a gépek értékesítése előtt munkálatokat kell elvégezniük
rajtuk. Az önkormányzat dönthet 3 év után, hogy megtartja-e az épületeket, vagy lebontatja.
Én támogatok minden olyan vállalkozást, mely Horton munkaerőt fog alkalmazni. A jogokat,
környezetvédelmet, az ott lakók érdekeit figyelembe kell venni a tevékenységi köröknél.
Pillanatnyilag még nem látom, hogy milyen változtatás eredményezne megnyugvást a
vállalkozóknak.
Kerek Oszkár polgármester: Azért hoztuk létre ezt az övezetet, mert külterületen szeretnénk
ipari övezetet létrehozni, nem bent a faluban.
Fábián László: Telephely engedély köteles, hogy a gépeket át tudjuk alakítani eladhatóvá. Ez
nagykereskedés, de visszavonták a telepengedélyt, mert a kereskedelemhez nem szükséges, de
mi dolgozunk is a gépeken. Ha úgy dönt a testület, le kell bontanunk az épületeket. Ezért
aggódunk mindannyian.
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Kerek Oszkár polgármester: Létrehozott az önkormányzat egy rendezési tervet, amivel nem
az a cél, hogy az ott vállalkozók munkáját megakadályozza. Nincs olyan szándéka az
önkormányzatnak, hogy lebontassa az épületeket.
Tóth Viktor (ingatlan tul.): Létszámot bővítve szeretnénk tevékenykedni, több iparűzési
adót fizetve, kiszámítható módon. Nincs biztosítékunk arra, hogy ezt tovább tudjuk folytatni.
Óvári Lászlóné (Agrofol Ker. Kft.): Most jó a testület szándéka, de szeretnénk magunkat
biztonságban érezni. Ha később más testület ül itt, nem tudják garantálni a vállalkozók
biztonságát. Fejleszteni szeretnénk, de nem merünk.
Tari István képviselő: Megértem a felvetést. Szüksége van a falunak az iparűzési adóra,
munkahelyekre. Közösen kell megtalálni annak a lehetőségét, hogy biztonságosan tudjanak
működni tovább, vállalkozásukat erősítve. A rendezési terv esetleges módosításával
kapcsolatban ebben a pillanatban nem tudnék dönteni.
Habány György képviselő: Ha jól értelmezem, nem tudnak hosszú távú befektetést végezni,
akadályozottnak érzik magukat ebben. Javaslom, hogy a bizottság foglalkozzon azzal, hogy
fel lehet-e oldani a kötöttségeket.
Molnár Istvánné képviselő: Bizottsági ülésen előzetesen meg kell tárgyalni, alaposan át kell
gondolni, milyen megoldás lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Elmondtam korábban is, hogy nem akarjuk akadályozni a
munkájukat, sőt támogatjuk, de az ott lakók nyugalmára is gondolni kell, valamint a
környezetszennyezésre is oda kell figyelni. Utána kell járni az önkormányzatnak, jogilag mit
tud tenni ennek érdekében. Logisztikai központot miért ne lehetne létesíteni?
Fábián László: Elsősorban raktározásra szeretném kiadni az én területemet. Felelős vagyok a
környezetvédelmi előírások betartásáért. Legjobban a 3 éves határidő tesz bizonytalanná
bennünket.
Kerek Oszkár polgármester: Habány képviselő úr javaslatát támogatom. A Bizottság
vizsgálja meg az önkormányzat jogi oldalát, a vállalkozók pedig tárják a testület elé
konkrétan, hogy mit szeretnének a későbbiekben, milyen vállalkozást terveznek. Konkrét
elképzeléseket kell tisztázni. Ettől is függ, ha meg kell változtatni a rendeletet. Minden
változtatás néhány millióba kerül a rendezési tervnél. Meg kell vizsgálni, hogyan tudják
egymás munkáját segíteni. Jegyző asszony segítségével járják végig ezt az utat.
Kassa László képviselő: Olyan történelmi pillanatban van a testület, amikor mindannyian
egyetértünk. Mindkét oldalt meg kell vizsgálni. Egyetértek azzal, hogy a bizottság
foglalkozzon a kérdéssel, közös érdeke mindenkinek.
Tari István képviselő: Összehívjuk a bizottságot, és helyszíni szemlét is javaslok a
tevékenységi körök megvizsgálására.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a benyújtott kérelmeket a bizottság vizsgálja
meg, és számoljon be a testületnek. Kérem a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással
szavazzanak. A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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81/2011. (V. 25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a FABEK-GÉP KFT. és társai kérelme alapján vizsgálja meg, hogy Hort
Község Rendezési Tervének előírásai akadályozzák-e kérelmezőket vállalkozási
tevékenységük folytatásában. Felkéri a Bizottságot, hogy a vizsgálat eredményéről
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Határidő: 2011. augusztus 30.

11./ Napirend: FiberNet Zrt. szerződésének meghosszabbítása
Kerek Oszkár polgármester: A FiberNet Zrt. a bérleti szerződés meghosszabbítását kérte
június 1-30-ig. Nem végeztek a munkálatokkal, így július 1-től tudnak átköltözni a
művelődési házba.
Szavazásra bocsátja a kérelem elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a FiberNet Zrt-vel fennálló bérleti
szerződés lejárati idejét meghosszabbítja 2011. június 30. napjáig.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.

12./ Napirend: Óvoda vezetői állás megpályáztatása
Kerek Oszkár polgármester: Birnbaum Gyuláné óvodavezető november 1-től nyugdíjba
vonul. Pályáztatni kell az állását. Szükséges bizonyos eljárások lefolytatása, ami a nyári
szünet miatt nem lehetséges, ezért augusztus 30-ig van a pályáztatási határidő. Szeptemberben
lefolytathatók az egyeztetések.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: November 1-től új óvodavezetőre van szükség. A képviselőtestületnek 2 határozatot kell hoznia. Egyik a pályázati felhívás, melynek feltételeit a törvény
írja elő (felolvassa a pályázat szövegét). A másik határozati javaslat azt tartalmazza, hogy
mivel a jelenlegi vezető júniustól szabadságon lesz, a testületnek meg kell bíznia egy felelős
vezetőt az új óvodavezető kinevezéséig. Javasolom, hogy a jelenlegi helyettest bízza meg a
képviselő-testület, aki vállalja is e megbízást 2011. október 31-ig.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a két határozati javaslat elfogadását,
külön-külön.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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83/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Horti Napközi Otthonos Óvoda
3014 Hort, Iskola út 3.

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. november 1 – 2016. július 31-ig szól
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3014 Hort, Iskola út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, óvodapedagógusi végzettség
legalább 5 év óvodapedagógus szakmai gyakorlat
óvodapedagógusi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, igazolás az eddigi
munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata
arról, hogy kívánja-e a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek Oszkár polgármester nyújt a
06/37-378-001-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázatnak a Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (3014 Hort, Szabadság tér 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot. ….., valamint a beosztás
megnevezését: óvoda vezetői.
Személyesen: Kerek Oszkár polgármester, Heves megye, 3014 Hort, Szabadság tér 40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testület
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a
KSZK honlapján, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: azonnal.

84/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Karczagné Nagy Klára
intézményvezető helyettest a Horti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2011. június 01. napjától 2011. október 31. napjáig terjedő időtartamra.
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A megbízott vezető részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §. (1) bek. alapján a
közalkalmazotti pótlékalap 200 %-ának megfelelő összegű pótlékot állapít meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
intézményvezetői megbízásával kapcsolatos teendőket lássa el.

Karczagné

Nagy

Klára

Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2011. május 31.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést rendelt el, melynek keretében segély-kérelmek
elbírálására került, erről külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülést követően folytatódik a Képviselő-testület nyilvános ülése.

13./ Bejelentések, indítványok:
Habány György képviselő: A jegyzőnőtől kérek egy másolatot az óvodavezetői pályázati
kiírás szövegéről.
Az orvosi ügyelet változását javaslom felrakni a honlapra, valamint az orvosi rendelőkben
kitenni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyik orvost sem értesítették még hivatalosan erről. A
jelenlegi céggel augusztus 31-ig van szerződés, ezért butaság lenne kitenni olyat, amiről nincs
hivatalos papír. Nem egyeztettek velünk, meg sem kérdezték, hogy szeretnénk-e ügyelni, és a
díjazásról sem volt még szó. A napokban lesz erről tájékoztatás.
Kerek Oszkár polgármester: Kistérségen bejelentették, hogy változik az ügyeleti rend.
Hatvanban közölték, hogy minden polgármester beszéljen a háziorvosokkal, hogy vegyenek
részt az ügyeletben. Az információ megjelenik hamarosan a sajtóban, Szabó Zsolt fog
tájékoztatást adni erről.
Habány György képviselő: Módosítom a javaslatomat azzal, hogy ha hivatalos értesítést
kapunk, kerüljön fel a tájékoztatás a honlapra.
Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzéssel
kapcsolatban előzetes véleményezés történt. Kaposvár és az AVE maradt bent az értékelésnél
mint érvényes ajánlattevők. Az ügyvédi iroda véleményét továbbítottam egy közbeszerzési
céghez, további véleményezésre. Ez után a képviselő-testületnek is meg kell ismernie az
állásfoglalást, ezért ismét össze kell hívni a testületi ülést.
Molnár Istvánné képviselő: Az AVE a vállalkozóknak továbbra is küldi a számlát.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Rosszhiszeműen járt el az AVE ebben az ügyben, mivel a
településen már nem ő a közszolgáltató.
Habány György képviselő: Jó lenne, ha a meglévő kukákat lehetne használni a későbbiekben
is.
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Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi szinten lehetőség lesz pályázni szelektív
hulladékgyűjtésre, valamint komposztálásra. A szelektív gyűjtésre 85%-ot adna az állam. A
lakosok 3 kukát kapnának. Egyébként is kötelező lesz 3 év múlva a szelektív gyűjtés.
Egyelőre a kistérség szándéknyilatkozatot kér az önkormányzatoktól. Kérem a képviselőtestület véleményét erről.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha bevezetjük, szinte minimális összegért viszik el ezeket,
vagy akár ingyen is, így a lakosságnak kevesebb fizetendő szemete keletkezne.
Habány György
kötelezettséggel.

képviselő:

A

szándéknyilatkozatot

megtehetjük,

az

nem

jár

Kassa László képviselő: Turán láttam is ilyen telepet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a döntést a szándéknyilatkozatról. A
képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2011.(V.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11
azonosítószámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című
pályázati felhívás előírásainak megfelelően megalakulásra kerülő társulás/konzorcium
tagjaként a benyújtandó pályázatban Hort Község Önkormányzata részt kíván venni.
Megbízza a Polgármestert az erre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával és a pályázat
elkészítése során felmerülő adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettség teljesítésével.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.

Tari István képviselő: Hogy állnak a hátralékosok?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Egyenlőre minimális összegű befizetés történt, még nem volt
időm ezzel foglalkozni, de nem felejtettem el ezen feladatot.
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend előtt a nyílt ülést bezárja, és zárt ülést
rendel el, mivel személyeket érintő témákról lesz szó.
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kassa László
képviselő

Habány György
képviselő
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