JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. július 6-án megtartott üléséről

Határozat
száma:
117/2011.(VII.06.)
118/2011.(VII.06.)
119/2011.(VII.06.)
120/2011.(VII.06.)
121/2011.(VII.06.)
122/2011.(VII.06.)
123/2011.(VII.06.)
124/2011.(VII.06.)
125/2011.(VII.06.)
126/2011.(VII.06.)
Rendelet száma
13/2011.(VII.07.)

Tárgya:
Batthyány József Általános Iskola 2011/12-es tanévben induló osztályai
számának megállapítása.
Batthyány József Általános Iskolában 1 fő leépítése
Füredi István igazgatói megbízásának visszavonása
Füredi István igazgatói megbízása visszavonásának indokolása
Blahó Éva megbízása igazgatói feladatok ellátásával
Pályázati kiírása igazgató állásra
Horti Sport Klub támogatási kérelmének megtárgyalása
Hort község települési szilárd hulladékának elszállítása tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárást lezáró döntés megerősítése
Polgármester felhatalmazása a rendelkezésre álló folyószámlahitel
igénybevételére szükség esetén
Irodahelyiség bérbeadása Lakos Károly részére
Tárgya:
5/2011. (II. 14.) Önkormányzati rendelet módosítása a Batthyány József
Általános Iskolában 1 fő létszámleépítésről

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő
Nem jelent meg: Csontos András és Kassa László képviselő
Javasolt napirend:
1./ Batthyány József Általános Iskolában a 2011/2012-es tanév indításával kapcsolatos
önkormányzati döntések meghozatala
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő
testületi ülésen 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Habány György képviselő
bejelentette, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Nagy Tamás és Tari István képviselőket javasolja. Jelenlévők
a javaslatokat egyhangúan elfogadták.
1./ Napirend: A Batthyány József Általános Iskolában a 2011/2012-es tanév indításával
kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyalt, az iskola által készített
beszámolóban nem voltak helyesek a létszámadatok, és egyéb pontatlanság is volt az iskola
beszámolójában. Az iskola igazgatóval nem volt lehetőség egyeztetésre, ezért Blahó Évával,
az igazgató helyettessel egyeztettünk. Az igazgató most sem jelent meg az ülésen. A pénzügyi
csoport is kidolgozta a normatíva rendszerét.
Minősítések, szakvélemények nem készültek el a gyerekeket illetően. Az elmúlt tanévhez kell
viszonyítani a normatívát. Az iskola javasolja, hogy az önkormányzat csökkentse 1 fővel a
pedagógus létszámot, így ugyanúgy működhetne a rendszer, mint előző évben. Az 1.
évfolyam két osztállyal indulna a kérésnek megfelelően, a hetedik évfolyam maradna úgy,
mint eddig, csoportbontással. Így nem éri anyagi veszteség az önkormányzatot. Következő
tanévben már nem biztos, hogy ez tartható lesz. Az állam fogja jövőre eldönteni többek között
a létszámot is. Az iskola részéről kérés, tájékoztatás eddig még nem volt ezekkel a témákkal
kapcsolatban. A döntés joga a Képviselő-testületé. Sajnálatosan az iskola igazgató
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önhatalmúlag döntött osztálylétszámokról, egyebekről. Most két kérdésben kell döntenünk:
milyen legyen az osztálylétszám, és az egy fő pedagógus álláshely leépítéséről. Mi a testület
véleménye ezzel kapcsolatban?
Tari István képviselő: Megjegyezni kívánom, hogy a legutóbbi testületi ülésen a mai ülés
kezdési időpontja úgy lett meghatározva, hogy az mindenkinek megfeleljen. Ennek ellenére
több képviselő nem jelent meg. Hogyan tudják választóikat képviselni azok, akik több
alkalommal nem vesznek részt az üléseken, ahol fontos dolgokról kellene dönteni?
A mai ülés feladata, hogy eldöntse, legyen-e két első osztály, vagy sem. Ez a testület
hatásköre. Kérem a polgármester urat, hogy előre ne nyilatkozzon az újságoknak olyan
dologról, amiről még nem is döntött a testület (Hivatkozik a „Megyehatár” című újságban
megjelent cikkre).
A gyerek-létszám ugyan nem éri el teljesen a két osztályhoz szükséges létszámot, de a
gyerekek érdekében ezt meg kell tenni. Javasolom, hogy az önkormányzat fogadja el az iskola
kérését.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az 1. osztályba beíratott gyerekek mind hortiak?
Blahó Éva igazgatóhelyettes: Igen, valamennyien hortiak.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Támogatom a két első osztály indítását.
Kerek Oszkár polgármester: Káros az önkormányzatnak, hogy ilyen cikkek megjelennek.
Nem én nyilatkoztam, és nem is tudom, hogy ki.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint két első osztály induljon a következő tanévben.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/2011. (VII. 06.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c) pontjával kapott
felhatalmazás alapján
1./ a 2011/2012-es tanévre a Batthyány József Általános Iskola induló
osztályainak számát, és maximális létszámait az alábbiak szerint
állapítja meg:
Induló
maximális
létszám
osztályonként
(fő)

Év
közbeni
maximális
létszám
osztályonként
(fő)

Évfolyam

Osztályok
száma (db)

1.

2

26

32

2.

2

26

32

3.

1

26

32

4.

2

26

32

3

5.

2

36

36

6.

2

36

36

7.

1

36

36

8.

2

36

36

Napközi
1-4.
évfolyamo
n

2

26

32

2./ felhívja az intézményvezetőt az osztály- és csoportlétszámok 1./
pontnak megfelelő kialakítására.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az iskola javaslatának megfelelően egy fő
leépítésének elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány
József Általános Iskolában egy fő, főfoglalkozású, határozatlan idejű
közalkalmazotti (pedagógus) álláshelyet 2011. július 31. napjával
megszüntet tekintettel arra, hogy a pedagógus részére a kötelező
óraszám biztosítása nem lehetséges, s a feladat belső átszervezéssel
racionálisabban ellátható.
A
Képviselő-testület
kijelenti,
hogy
az
intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében
döntött a felmentéssel járó létszámcsökkentésről.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú
mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében a
létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak után támogatásban
nem részesült.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott személy foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyen, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a jelen
határozat szerinti egy fő pedagógus létszámleépítést hajtsa végre.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentési
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás iránt nyújtson
be igényt.
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Felelős: Batthyány József Általános Iskola igazgatója
Határidő: azonnal.
Felelős: Jegyző
Határidő: jogszabály szerint.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A létszámleépítésre igénybe vesszük az állami támogatást. A
költségvetési rendeletünknek a létszámot tartalmazó 1/3. számú mellékletének a módosítását
is kérem fogadni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását. A
képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
13/2011. (VII. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
az 5/2011. (II. 14.) Önkormányzati rendelet
(az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete)
módosításáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 49. §. (5) bekezdésében az a 69. §. (1) bekezdés e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 14.)
Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §

Sorszám

Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2011.(II.14.), az Önkormányzat 2011.
évi költségvetési rendeletének 1/3. számú melléklete helyébe az alábbiak szerinti melléklet
lép:

Megnevezés

1/1 Batthyány József Általános Iskola

létszá
m
2011.
évre
23,75

Batthyány József Általános Iskola - Sajátos nevelési
1/2 igényű okt.

1,00

Batthyány József Általános Iskola - Napközi otthonos
1/3 nevelés

2,00

2/1 Benedek Elek Óvoda

változás

-1,00

Testületi
döntés
2011. 04.27.

Testületi
döntés
2011.07.06.
-1,00

0

0

18,25

0,75

2/2 Benedek Elek Óvoda- Sajátos nevelési igényű okt.

0,00

0

3/1 HECS- Idősek nappali ellátása

2,00

0
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3/2 HECS - Szociális étkeztetés

1,75

0,75

3/3 HECS- Házi segítségnyújtás

4,50

0

3/4 HECS- Családsegítés

2,25

0

3/5 HECS- Támogató Szolgálat

0,00

3/6 HECS- Gyermekjóléti Szolgálat

0,00

4/1 Kulturális Centrum- Könyvtári szolgáltatások

2,75

-0,25

4/2 Kulturális Centrum- Múzeumi kiállítási tevékenység

0,50

-0,50

-0,50

4/3 Kulturális Centrum- Közművelődési intézm.

1,00

0

-0,50

Intézmények összesen:

59,75

-0,25

-1,00

Községi Önkormányzati Hivatal

59,75

-1,75

- közalkalmazottak / Védőnői 2,5+Konyha
7+Tel.üzemeltetés 7/

16,25

- köztisztviselők

11,00

- munkatvkönyve alá tartozók /Phiv.0,5+Mezőőr
2+közcélú 30
MINDÖSSZESEN:

32,50
119,50

0,75

-1,00

-1,00

-0,50

-2,00
-2,00

-2,00

-1,00

2.§
Ez a rendelet 2011. augusztus 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Molnár Istvánné képviselő: Hogyan alakul a hetedik osztály?
Blahó Éva igazgatóhelyettes: Hat olyan tanuló van, akik különös gondozást igényelnek,
nagyon problémásak. A többi 22-23 gyerekkel normál ütemben tudunk haladni. Tantárgy
párokat hozunk létre. A készségtantárgyaknál vannak csak együtt. A csoportbontással
megspóroljuk az osztályfőnöki pótlékot, mivel nincs két osztály.
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirendben személyi jellegű kérdések
megtárgyalására teszek javaslatot, ezért zárt ülés elrendelését javasolom.
(Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésben folytatja a munkáját, melyről külön
jegyzőkönyv készül. A zárt ülés után folytatódik a nyílt ülés.)

6

Kerek Oszkár polgármester: Az iskola igazgatói állást meg kell pályáztatni. Felkérem a
jegyző asszonyt, ismertesse a pályázat szövegét.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa a pályázati kiírást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat elfogadását. A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

122/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Batthyány József Általános Iskola iskola igazgató (magasabb
vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

időtartama:

Határozatlan

idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
5 évre, 2011. szeptember 15-től 2016. július 31-ig szól
A munkavégzés helye: Heves megye, 3014 Hort, Bajcsy Zsilinszky út
23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az általános iskola szakszerű és törvényes működtetése, takarékos
gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, pedagógusi végzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszori és további alkalommal történő megbízás
esetén intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvő
képesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakvizsga,
vezetői tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó
szakmai önéletrajza, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési
program a fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata, igazolás a legalább 5 év szakmai
gyakorlatról, 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 munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2011. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 9.
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 szereplő azonosító számot. …..,
valamint a beosztás megnevezését: iskola igazgató.
Személyesen: Kerek Oszkár polgármester, Heves megye, 3014 Hort,
Szabadság tér 40.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről és a vezetői
megbízásról a képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny – 2011. július 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hort.hu
honlapon szerezhet.
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.
Egyéb napirendek:
2. A Horti Sport Klub kérelmének megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: A Sportkör kérése, hogy 1.100.000 Ft-tal emeljük meg a
támogatásuk összegét. Eddig 550 ezret költöttek a korábban megszavazott 1 M Ft-ból. Az
önkormányzat nem áll olyan anyagi helyzetben, hogy ilyen magas összeget most
megszavazzunk. Javasolom, hogy erre szeptemberben térjünk vissza. Amennyiben esetleg
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100-150 000 Ft-ra szüksége lenne addig a Sportkörnek a folyamatos működéshez, kérem,
hogy hatalmazzon fel a testület azzal, hogy saját hatáskörben átutaltassak részükre ennyi
támogatást.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Úgy döntött a testület a költségvetésnél, hogy 1 M Ft-ot
kapnak, és ha ezt az összeget felhasználják, számoljanak el vele, és utána dönt a testület, hogy
továbbiakban tud-e még erre a célra valamennyi összeget fordítani. Kérésem az, hogy először
számoljanak el az 1 M Ft felhasználásáról. Azt látjuk, hogy a fele fogyott el, és már újabb
összeget kérnek.
Tari István képviselő: A tavaszi szezonban szépen dolgoztak, ez a pénzfelhasználás
spórolást mutat. Buszt nem vettek igénybe, ezért csökkentek az utazási költségek, sok helybeli
játékos van. Az átigazolás is pénzbe kerül (kb. 300 ezer), még a játékvezetőt is fizetni kell, és
az idegenbe utazás költsége is felmerül. Nem biztos, hogy 1.100.000 Ft-ra még szükségük
lesz.
Javasolom, hogy a folyamatosság érdekében 150 ezer Ft-ot még utaljunk át részükre,
amennyiben indokolt, de további takarékosságra intem a Sportkört.
Kerek Oszkár polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat szavazásra bocsátja a
javaslatok elfogadását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Sport
Klub támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy dönt, hogy a
2011/2012. bajnoki forduló őszi idényére további anyagi támogatást
nem tud nyújtani tekintettel az Önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség
esetén az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Sport Klub
részére megállapított támogatási összeg terhére további 150.000,-- Ft
támogatás átutalása iránt intézkedjen.
A Képviselő-testület felkéri a Sport Klub elnökét, hogy a 2011. évben
eddig kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról adjon
tájékoztatást.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Sport
Klub Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: azonnal.

3. A kommunális hulladék összegyűjtése és ártalmatlanításra történő elszállítása
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban kezdeményezet előzetes vitarendezési kérelem
megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az AVE
vitarendezési eljárást kezdeményezett a hulladékszállítási közbeszerzési eljárásban hozott
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döntésünk ellen. Azt javasolom, hogy álljon ki a testület korábbi döntése mellett, mely szerint
a kaposvári céget választotta az eljárás nyertesévé.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az AVE ajánlata inkább szándékos rombolásnak
tekinthető a 19 Ft-os árral.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hort Község
települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és
ártalmatlanításra történő elszállítása”, szolgáltatási koncesszió
tárgyban kiírt, egyszerű közbeszerzési eljárás során az AVE
Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. előzetes vitarendezési kérelmét
elutasítja és kijelenti, hogy az eljárást lezáró döntését nem kívánja
megváltoztatni. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
Ajánlattevőket a döntésről – a közbeszerzési tanácsadó útján –
értesítse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.
4.Folyószámlahitel igénybevétele
Kerek Oszkár polgármester: Felhatalmazást kérek arra, hogy amennyiben a
rendelkezésünkre álló 5 M Ft-os folyószámlahitelt igénybe kell venni, megtehessem. Ez
rendelkezésünkre áll, és csak akkor vennénk igénybe, ha elkerülhetetlen. Nem olyan jó az
anyagi helyzetünk, mint az elmúlt évben volt, ezért szeptemberig lehet, hogy szükség lesz rá a
működéshez. Szavazásra bocsátja a felhatalmazás elfogadását. A képviselő-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Kerek Oszkár polgármestert, hogy amennyiben az Önkormányzat
fizetőképességének megőrzéséhez szükségessé válik, az OTP Banknál rendelkezésre álló 5millió Ft folyószámlahitel-keret erejéig hitelt
vegyen igénybe.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.
5.Székhely céljára helyiség bérbe adása
Kerek Oszkár polgármester: Ma egy befektető jelentkezett azzal a szándékkal, hogy
ablakgyártáshoz alapanyagokat tároló logisztikai központot építene Hortra. Ehhez arra van
szükség, hogy létrehozzanak egy magyar kft-t, melynek Horton lenne a székhelye. Magyar
cég, német kapcsolattal. Később esetleg gyártással is foglalkoznának. Ez a kft.
megalakításának feltétele. Kérelmet adott be arra, hogy biztosítsunk helyiséget a székhely
létrehozásához.
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A környező településeken olyan irreálisan magas ingatlanárak vannak, hogy inkább ide
jönnének. Javasolom, hogy adjunk székhelyet részükre, később remélhetőleg területet is
vásárolnak, ahol ipari tevékenységre alkalmas építkezést kell létrehozni egy kiszabott
határidőig.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Kulturális Centrumban van olyan helyiség, melyet bérbe
tudnánk nekik adni a Kft-n keresztül, legfeljebb egy évre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az egy éves időtartamot reálisnak tartom.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a bérbe adás elfogadását. A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2011. (VII. 6.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakos Károly
(an: Vincze Éva) 2019 Leányfalu, Kilátók útja 19. szám alatti lakos
részére a Hort, Szabadság tér 23. szám alatt lévő Kulturális Centrum
épületében lévő egy irodahelyiséget székhely céljára, egy éves
időtartamra bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződést megkösse.
Mivel további napirend nincs, Kerek Oszkár polgármester megköszöni a megjelenést, és az
ülést bezárja.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Tari István
képviselő

11

