JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 26-án megtartott üléséről
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Tárgya:
A Kulturális Centrum munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Települést Üzemeltető Iroda munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Központi Konyha munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Süki Ilona óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázatának
érvénytelenné nyilvánítása
Kerek Oszkár személyes érintettsége tárgyában döntés
Óvodavezető megbízása tárgyában döntés a szavazás módjáról
Kerekné Aradi Tünde megbízása óvodavezetői teendők ellátásával
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés kiegészítése
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
Önkormányzati dolgozók folyószámla-vezetési díjának ellentételezése
Jobbik Magyarországért Mozgalom Horti Helyi Szervezete kérelmének
elbírálása
Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása
Batthyány József Általános Iskola tankönyvrendelésének felülvizsgálata
Rendikné Erdős Andrea kérelme a szolgálati lakás felújításával
kapcsolatban
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés kiegészítése (termőföldek
hasznosítása)
Horti Sportklub támogatása
Temetési segélykérelmek elbírálása
Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Tárgya:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II.
14.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
3. Csontos András
képviselő
4. Habány György
képviselő
5. Kassa László
képviselő
6. Molnár Istvánné
képviselő
7. Tari István
képviselő, valamint
Dr. Keresztes Katalin jegyző.
Meghívottak közül Szabóné Sőregi Melinda Kulturális Centrum vezető-helyettese, Molnár
Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Balogh Istvánné Központi Konyha vezetője,
Szalainé Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezetője.
Javasolt napirend:
1./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
2./ Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
3./ Beszámoló a Központi Konyha munkájáról
4./ Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájáról
5./ A Benedek Elek Óvoda óvodavezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
6./ Tájékoztató a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról, a
Felügyelő Bizottság által végzett negyedéves ellenőrzés megállapításairól
7./ Javaslat a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
kiegészítésére
8./ Rendelet alkotása a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
9./ Rendelet alkotása a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
10./ Bejelentések, indítványok.
Zárt ülés keretében:
Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a 7
képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
meghívóban szereplő napirendet fogadja el.
Habány György képviselő: Kérem, hogy a meghívóban szereplő 6. napirendi pontot
napoljuk el, mivel nem kaptunk ezzel kapcsolatban írásos anyagot.
Kerek Oszkár polgármester: Valószínűleg technikai hiba miatt nem kapták meg az email-t a
képviselők. Szavazásra bocsátja a 6. napirendi pont elnapolását, illetve a kiküldött napirend
további pontjainak elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a
napirendi javaslatot. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csontos András és Kassa László képviselőket
javasolja, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és két tartózkodással elfogad.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a napirend előadójától, van-e kiegészítése?
Szabóné Sőregi Melinda: A gyermek néptánc csoport nem szerepel a felsorolásban, mert
eddig nem tartozott a Kulturális Centrum csoportjai közé. Nagyon lelkesen járnak a gyerekek,
és jó lenne, ha megbízási díjat tudnánk fizetni a csoport vezetőjének.
Kassa László képviselő: Hogyan oldották meg a helyettesítést a vezető betegsége miatt?
Szabóné Sőregi Melinda: Egy közcélú munkaerő segíti a munkát.
Tari István képviselő: Valós a helyzet a számítógépekkel kapcsolatban? Jelezték ezt a
problémát már korábban?
Szabóné Sőregi Melinda: Amennyiben nem írnak ki ilyen pályázatot, akkor a jövő évi
költségvetésbe bele fogjuk tenni, mert igény van rá.
Tari István képviselő: Kérem a testület támogatását ehhez, mert valóban szükséges.
Habány György képviselő: Amennyiben lehetőség nyílik rá, kompenzálni kell a plusz
munkát a vezető távolléte miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen
szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
181/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Molnár Ferenc: Eddig el voltunk látva közhasznúakkal, de most kevesen vannak, ezért a
külső munkák nem haladnak megfelelően. Jelenleg 5 fő dolgozik.
Tari István képviselő: Nagyon sok munkát elvégeztek Molnár Ferenc vezetésével. Az
iskolaigazgatóval körbejártuk az iskola épületét. Olyan hiányosságok vannak, melyek
egyszerűen megoldhatóak. Kérem, hogy az igazgatóval egyeztessenek. Köszönöm a
munkájukat, az irányítást azonban keményebben kell végezni.
Kerek Oszkár polgármester: Kialakult az a szokás, hogy az intézményvezetők írásban jelzik
az elvégzendő munkákat. Kérem, hogy ezentúl is így történjen. A közhasznúak munkavégzése
nem olyan hatékony, mint a szakembereké. Kevés olyan ember van, aki mindenhez ért. A cél,
hogy a Kft. alkalmazzon megbízással olyan szakembereket, akik a szükséges szakmunkát
elvégzik.
Kassa László képviselő: Valamikor szó volt arról, hogy ez a csapat a Kft-ben fog dolgozni.
Hogy áll ez most?
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. folyamatosan veszi át az üzemeltetés munkáit. A
településüzemeltetés dolgozói még nem ennek keretében dolgoznak. Az energiaszolgáltatást
is a Kft. fogja végezni. Egyszerre nem lehet mindent megoldani, ez folyamatos átszervezéssel
fog megtörténni.
Javasolja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja, és az
alábbi határozatot hozza:
182/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települést Üzemeltető Iroda
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Központi Konyha munkájáról
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Balogh Istvánné: Nincs kiegészítésem, várom a kérdéseket.
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen is váltottunk pár szót a konyha üzemeltetésével
kapcsolatban. Meg is tekintettük a konyhát, milyen felszereltséggel működik. A Központi
Konyha beszámolójában írt pénzügyi adatok nem a valóságos helyzetet tükrözik. A
beszámoló alapján a kiadási és bevételi oldalon keletkezik több mint 8 millió Ft eltérés. Az
állami normatíva 12 millió Ft lenne, de nem vettünk igénybe csak 3 millió Ft-ot.
Csontos András képviselő: A 12 millió Ft-os állami normatívából ¾ évnél miért 3 millió Ft
állami támogatás van figyelembe véve, és nem az időarányos rész. Ebben az esetben a 8
millió Ft már nem annyi lenne, és kérdezem, hogy ha vállalkozó szállítja az ételt, abban az
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esetben a szociális támogatás részét az önkormányzatnak nem kell hozzátenni a vállalkozó
részére az étkezési díjhoz?
Kozák Gáspárné pü. csop. vez.: Az állami támogatásból bent maradt több mint 6 millió Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Az étkező befizeti a hozzájárulást, az önkormányzat hozzáteszi
a saját részét, melyből 2-3 millió mínusz keletkezik. Erre jön még a rezsiköltség, mely több
mint 7 millió, így együtt már 10 millió körüli lesz a hiány. Ha más főzne, akkor is ki kellene
fizetni a hozzájárulást, de a rezsiköltséget nem.
Balogh Istvánné: A vállalkozónak is kellene rezsit fizetni.
Tari István képviselő: Egyenlőre konyha van, ne beszéljünk vállalkozóról. Azzal
foglalkozzunk, hogyan működjön gazdaságosabban a konyha.
Csontos András képviselő: A konyhavezető honnan vette a beszámolóban általa írt adatokat?
Kozák Gáspárné: Saját nyilvántartásából vette Balogh Istvánné az adatokat.
Csontos András képviselő: A testület jóváhagyta az étkezési térítési díjakat. Ennek alapján
került kiszámításra, hogy nem veszteséges a konyha. Ha a konyha mégis veszteséges, akkor a
térítési díjban valami rossz. Kiben keressük a hibát? Nézzük a valós dolgokat! A testületnek
benne van a maga szerepe a térítési díj megállapításában.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mi az önkormányzat feladata? A kötelező feladatot kell
csak ellátni, vagyis a gyermekétkeztetés biztosítását. Egyre kevesebben veszik igénybe az
étkezést.
Kerek Oszkár polgármester: Meg kell beszélni, hogyan oldjuk meg a 9-10 milliós hiányt.
Az étkeztetést biztosítani kell, de csak a kötelező jellegűt.
A jövő évben nagyon oda kell figyelni, mert az adóbevétel egy részét is elveszik. Nagyon
kevés pénzből kell a működést biztosítani. Arra kell törekedni, hogy minél takarékosabban
tudjunk gazdálkodni.
A költségvetés tárgyalásánál kell ezzel foglalkozni, de most csak a beszámolóról van szó.
Kassa László képviselő: A konyhában 5 embernek van munkahelye. Azt is figyelembe kell
venni, hogy ne szűnjön meg a munkahelyük.
Kerek Oszkár polgármester: Gondoskodni kell arról, hogy ezeknek az embereknek legyen
munkahelye.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A pénzügyi csoporttal egyeztetni kell, mert nem a
valóságnak megfelelőek az adatok. Abból kell kiindulni, hogy kiket, mennyivel támogatunk.
El lehet gondolkodni azon, hogy ezen a pénzen hány horti lakost tudnánk foglalkoztatni. A
hiányból több embernek tudnánk munkabért fizetni.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyit fordítottunk a konyhára?
Kozák Gáspárné: Kb. 31 millió Ft körüli összeget.
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Tari István képviselő: Arról is kell beszélni, hogy mi lesz a fel nem használt normatívával,
vissza kell fizetni? A rezsiköltség nem jól van elosztva, mert feles az óvodával. Többet
kellene a konyhához számolni, mivel többet is használ, és csak ő tudja visszaigényelni az áfát.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
183/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Konyha munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájáról
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Tari István képviselő: A Bizottság 11 ülést tartott szeptember közepéig. Majdnem mindig
jelen volt olyan képviselő is, aki nem bizottsági tag. Ezt örömmel tapasztaltam.
Kassa László képviselő: Az utóbbi időben nem kaptunk jelzést a bizottsági ülésről. Ha
tudnám az időpontot, eljönnék szívesen.
Tari István képviselő: Nem mindig ugyanaz a jegyzőkönyvvezető, valószínű ezért nem
kaphattak jelzést.
A bizottság 5 fővel indult, de Dencs Zsuzsa kiválása után 4-en maradtunk. Rózsavölgyi
Jánosné is elfoglalt családi okok miatt, ezért kellene még egy külső tag feltétlenül.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
184/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
5./ Napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja.
6./ Napirendi pontot a következő ülésén tárgyalja a Képviselő-testület.
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Javaslat a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés kiegészítésére
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. ellátná a takarítási feladatokat az intézményekben,
kivéve az óvodában, ahol a dajkák takarítanak. Van olyan helyzet, amikor a takarítónők
szabadságra mennek, nincs, aki helyettesítené őket. Ezt is ki lehet küszöbölni. Ne az
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intézményvezetőknek kelljen ezekkel foglalkozni, inkább a szakmai dolgokkal
foglalkozzanak. Az energia ellátás biztosítását is a Kft. végezné, mely energia megtakarítást
eredményezne. A nem lakás céljára történő helyiségek hasznosítását is át kellene adni. A
működtetés a Kft. kezébe kerülne. A biztosítások eredményessé, költséghatékonnyá tétele is a
Kft-n keresztül történhetne.
Habány György képviselő: A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása feladat
átadásával egyetértek.
A vagyonbiztosítással kapcsolatban egy indokot kérek, hogy mennyivel lesz jobb, ha
káresemény történik. Az önkormányzat vagyona sérülhet, ha nem jól megkötött biztosítás
van, és egyébként is a tulajdon az önkormányzat kezében marad. Ezt nem javaslom átadni a
Kft-nek. A Kft. általános felelősségbiztosítását ajánlatos megkötni, de egyéb biztosítások
átadása nem indokolt véleményem szerint.
Az előterjesztésben az „intézmények energia ellátásának biztosítása” kifejezéssel
kapcsolatban vannak kételyeim, ugyanis az energia ellátást az ÉMÁSZ, TIGÁZ, stb.
szolgáltatja. Valószínűleg nem megfelelő a megfogalmazás.
A takarítással kapcsolatban értem, hogy ne az intézményvezetők foglalkozzanak ilyen
dolgokkal, de mi lesz a jelenlegi takarítókkal? Megint felvetődik a munkahely kérdése.
Kerek Oszkár polgármester: Koordináltan működne a takarítás. Rugalmasan lehetne
kezelni a takarító tevékenységet. Nem elküldésekről beszélünk, hanem a feladat ellátásának
egy-kézbe adásáról.
Szó nincs energiaszolgáltatásról, inkább a fűtés biztosításáról, hogy energiatakarékosan
működjön. Sokkal olcsóbb lenne pl. fűtési időszakra karbantartót megbízni, mint alkalmazni
megfelelő szakembert egész évre.
Csontos András képviselő: Tudomásom szerint a Kft-nél az ügyvezető egy személyben
felelős a Kft. tevékenységéért. Szakmailag a Kft. vezetője mindent meg tud oldani? Nem
látom ennek a hátterét.
Dencs Zsuzsanna: Nem okoz gondot, hiszen szaktanácsot lehet kérni. Nincs olyan ember, aki
mindenhez ért.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a takarítás, energia ellátás,
vagyonbiztosítás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása feladatok Kft-re történő
átruházásáról szóló előterjesztés elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
189/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés II. része 1.) pontjának kiegészítését az előterjesztés
szerint jóváhagyja azzal a pontosítással, hogy az l) alpont rendelkezése: „az Önkormányzat
intézményei energia-ellátásának biztosítása a szolgáltatókon keresztül”.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Keresztes Katalin jegyzőt, hogy a Közszolgáltatási
szerződést egységes szerkezetben készítse el.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.
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8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Rendelet alkotása a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
(Írásbeli előerjesztés mellékelve)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Azért van a rendelet megalkotására szükség, mert meg kell
ismételni a kommunális hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárást, és a rendelet a
dokumentáció részét képezi. Egy korábbi önkormányzati rendelet a hulladékszállítással
kapcsolatban tartalmaz bizonyos dolgokat, de azok a rendelkezések már nem aktuálisak,
azokat ez a rendelet hatályon kívül helyezi.
Kassa László képviselő: Mi lesz a következménye annak, ha késünk a közbeszerzési
eljárással?
Kerek Oszkár polgármester: A szeméttelep rekultivációját Horton el fogják végezni. A
kormány meg akarja változtatni a hulladékszállítás jelenlegi módját. Az önkormányzatoknak
az ár kialakításában nagyobb szerep jutna. Nincs információ arról, hogy mikortól lesznek a
változások. Nekünk pedig ki kell írni a közbeszerzést.
Csontos András képviselő: Egyelőre nem ismerjük a változtatásokat, a jelenlegi ismeretek
alapján tudunk dönteni helyileg.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Lehet, hogy ha most aláírunk 5 éves szerződést, az új
dolgokra csak akkor leszünk képesek, ha lejár az 5 év.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
(rendelet mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011. (XI. 01.) Rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Rendelet alkotása a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Szeptember 28-án kiküldtem az SZMSZ tervezetét
valamennyi képviselőnek, és kértem az esetleges javaslatokat, észrevételeket. A meghívóval
együtt kiküldött tervezet annyiban változott a szeptemberihez képest, hogy nem kivitelezhető
az 5 napon belüli jegyzőkönyv elkészítés, ezért visszatettem a tervezetbe a régi rend szerinti
jegyzőkönyv elkészítést, és aláírást. Javasolom továbbá, hogy a kiküldött tervezetbe a 29. §.
(7) bekezdésébe fogadja el a testület azt a rendelkezést, hogy a polgármester átruházhat
hatásköröket az alpolgármesterre.
Habány György képviselő úrtól a tegnapi nap folyamán kaptam több módosító javaslatot,
melyet természetesen én már a tervezetbe nem tudtam belevenni. A képviselő úr javasolja,
hogy a testületi ülés kezdő időpontja 17 óra legyen, az írásbeli meghívó az ülés előtt legalább
5 nappal korábban kerüljön megküldésre, az írásbeli meghívást kizárólag
katasztrófahelyzetben lehessen mellőzni, a meghívottak körét akként javasolja meghatározni,
hogy a tevékenységi körükhöz kapcsolódóan kerüljön sor a meghívásukra. Javasolja továbbá
törölni azt a rendelkezést, hogy a testületi ülésen sürgős ügyben írásos előterjesztés kiosztható
legyen. Szintén törlésre javasolja azt a rendelkezést, hogy sürgősségi indítványt az ülést
megelőző nap 14 óráig lehet benyújtani, valamint a 25. §. (2) bekezdését, mely a települési
képviselők kötelességét tartalmazza, továbbá a 27. §. (5) bekezdését, mely úgy rendelkezik,
hogy amennyiben a bizottsági tag folyamatosan nem vesz részt az üléseken, a testület állást
foglal a bizottsági tagság megszüntetéséről.
Csontos András képviselő: Véleményem szerint is néha túlzásba ment a rövid idő alatti
összehívás, az, hogy előző nap közlik telefonon, hogy rendkívüli ülés lesz.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Javasolom, hogy ma ne döntsön a testület az SZMSZ-ről, a
képviselői javaslatokat beledolgozva újra kiküldöm az előterjesztést. Javasolom továbbá,
hogy a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási ideje kerüljön módosításra akként, hogy a hétfői
ügyfélfogadási idő 18 óráról 16 órára csökkenjen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az SZMSZ-ről a
következő ülésén döntsön a Képviselő-testület. A javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta a
testület.
10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Ismét aktuális a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról
dönteni. A határozati javaslat felolvasása után szavazásra bocsátja a pályázat elfogadását. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
190/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata - a Képviselő-testület döntése értelmében – csatlakozik a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához. Az ösztöndíj időtartamára az Önkormányzat a költségvetésből 360.000,-- Ft-ot,
azaz Háromszáz-hatvanezer forintot elkülönít a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőoktatásban
résztvevő tanulók támogatására.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését a csatlakozási nyilatkozat benyújtására, a
pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Felelős: Polgármester és Jegyző
Határidő: kiírás szerint.
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Kerek Oszkár polgármester: A Fodor-köz egyirányúvá tétele indokolt, ugyanis sok gyerek
közlekedik ott, és balesetveszélyes.
Csontos András képviselő: Mikor történt baleset, miért módosítanánk a forgalmi rendet?
Habány György képviselő: Keskeny az út, nem lehet kilátni az ott parkoló autóktól,
gyerekek is ott közlekednek. Ne várjuk meg, míg baleset történik.
Csontos András képviselő: Javaslatom az, hogy csak az ott lakók közlekedhessenek autóval.
Molnár Istvánné képviselő: Az ott lakóktól megkérdezték-e, mit szólnak hozzá?
Tari István képviselő: Javasolom megkérdezni az ott lakók véleményét erről.
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért abban, hogy a Fodor-köz forgalmi rendjének
megváltoztatásáról később dönt.
Kerek Oszkár polgármester: Az ELMIB kiszáll a szolgáltatói körből, új szolgáltatót kell
keresni. Az MVM-től várom az ajánlatot.
Habány György képviselő: Külön kell választani a karbantartást a szolgáltatástól.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat dolgozóinak éves számlavezetési díja
4.200,- Ft. Ezt az összeget év végén meg szokták kapni. A kérdés az, hogy maradjon a 4.200
Ft, vagy egészítsük ki 5.000,-- Ft-ra?
Kassa László képviselő: Javasolom, hogy nettó 5 000,- Ft legyen a juttatás.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy nettó 4.200,- Ft, 4.500,- Ft, vagy
5.000,- Ft plusz járulékai legyen-e az összeg. A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
191/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeiben és a
Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére a nettó 4.200,-- Ft összegű folyószámla-vezetési
díjuk ellentételezésére ugyanilyen összegű meleg-étkezési utalvány kiadását engedélyezi.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: 2011. december 31.
Kerek Oszkár polgármester: A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete kérte,
hogy a Hort közigazgatási határánál a bevezető utak mellett rovásírással táblákat
helyezhessenek el Hort felirattal. Ennek anyagi vonzatát ők viselnék. Kérem, hogy a
Képviselő-testület döntsön arról, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Horti helyi
szervezete elhelyezheti-e a táblákat, aki ezzel egyetért, szavazzon. A képviselők 3 igen és 4
nem szavazattal szavaztak a határozati javaslatról, s ennek alapján az alábbi határozatot
hozzák:

10

192/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Horti Helyi Szervezete Hort község közigazgatási határánál a
településnevet rovásírással jelölő táblát helyezzen el.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Habány György képviselő: A Nyugdíjas Klub megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli, és
anyagi támogatást kér a rendezvényükre. Javasolom, hogy 20-30 ezer Ft-tal járuljon hozzá az
önkormányzat.
Kerek Oszkár polgármester: Saját hatáskörben eddig is támogattam, ha megkerestek ilyen
kéréssel.
Kassa László: Én is maximálisan támogatom a kérést, és 40 000,- Ft-ot javasolok.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 40 000,- Ft-os összeg elfogadását. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
193/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub részére a
megalakulásának 15. évfordulója alkalmából 40.000,-- Ft pénzbeli támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a támogatás kifizetése iránt intézkedjen.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Az iskola ingyenes tankönyv vásárlásával kapcsolatban
probléma van, ugyanis 500.000 Ft-tal többet költöttek, mint amennyi erre a feladatra tervezve
volt. 120 főre igényelt az iskola, lemondás következtében 17 fővel csökkent, ezért vissza kell
fizetni.
Csontos András képviselő: Javasolom, hogy kerüljön kivizsgálásra, hogy ez miért történt, ki
a felelős.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét az ügy kivizsgálásával. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyetért a javaslattal, és az alábbi határozatot hozza:
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194/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a Batthyány József Általános Iskolában a 2011/2012. tanévre
vonatkozó tankönyvrendelést annak megállapítása érdekében, hogy terhel-e valakit felelősség
a költségvetésben betervezett összeg túllépése miatt.
Felelős: Tari István bizottság elnöke
Határidő: 2011. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: A háziorvosi rendelőknél a világítás, a fűtés működik, telefon
bevezetése folyamatban van, november végén átadás lehetséges. Szeretném, ha minden
képviselő jelen lenne az átadáson.
Tari István képviselő: Nem kerülhetnek hátrányba az átköltözés miatt az orvosok. Lesz-e
költségük ezzel kapcsolatban?
Dr. Nagy Tamás: Az ÁNTSZ-szel, OEP-pel szerződést kell módosítani, új bélyegzőt kell
készíteni, használatbavételi engedély stb. mind költséggel jár. Javasolom, hogy térjünk vissza
majd erre később a költségek ismeretében.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A polgármester úr részéről felmerült javaslatként, hogy a kerti
hulladék közterületen történő égetését tiltsuk meg. Aki ezt a rendelkezést megsérti, 50 000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal legyen sújtható. Ehhez a helyi környezet védelméről a település
tisztaságáról szóló rendeletünk módosítása szükséges.
Habány György képviselő: Akkor az önkormányzat hol égeti el a szemetet? A
magánszemély vigye a közterületen összeszedett szemetet hátra a kertjébe?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Magánszemélyekre vonatkozik a javaslat.
Csontos András képviselő: Olyan kitétel legyen, hogy a közterületen keletkezett szemetet
elégethessék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (XI. 01.) Rendelete
a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II. 14.) Rendeletének módosításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján „A
helyi környezet védelméről a település tisztaságáról” szóló 3/2001. (II. 14.) Rendeletét (a
továbbiakban: ÖR) a jelen rendelettel az alábbiak szerint módosítja:
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1. §.
(1) Az ÖR. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben, jól kialakított tűzrakóhelyen és
telken szabad égetni minden pénteken 08 – 20 óráig úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

2. §.
(1) Az ÖR. 13. § (4) bekezdésének bevezető rendelkezése és y) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(4) Amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ
el és alkalmanként ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
y.) a kerti avar és hulladék égetésére vonatkozó szabályokat megszegi.
3. §.
Ez a rendelet 2011. november 01-én lép hatályba, kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Hort, 2011. október 26.

Tari István képviselő: Tájékoztatom a testületet, hogy Czibolya Béla benyújtotta igényét
önkormányzati földterület haszonbérlésére, melyet a Bizottság megtárgyalt, és javasolta a
bérleti szerződés megkötését.
Rendikné Erdős Andrea kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy 71.000,- Ft értékben
felújította az általa lakott szolgálati lakást, mely összeget kéri a lakbérből elengedni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Rendikné Erdős Andreának a helyi rendelet alapján 17.000,Ft lenne a lakbére, de annak alapján, hogy a testület 2009-ben úgy döntött, hogy indokolt
esetben 50 %-ban eltér a díjtól, csak a felét fizeti. Ezzel kapcsolatban nem találtam érdemi
határozatot, csak jegyzőkönyvben került rögzítésre Rendikné Erdős Andrea lakbérügyének
tárgyalása. Nevezettnek jelenleg 34.800,-- Ft lakbértartozása van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha valaki felújít valamit, ami az önkormányzat tulajdona,
először beszélje meg, hogy el tudjuk-e fogadni ezt, nem utólag benyújt egy számlát.
Molnár Istvánné képviselő: Nem volt korrekt szerintem sem, hogy nem beszélte meg előre.
Javaslom, hogy az összeg felét vegyük figyelembe.
Csontos András képviselő: Minek alapján fizette csak a fele lakbért, ha önkormányzati
határozat sem volt erről. Kérdezzük meg Andreát, hogy van-e valamilyen engedélye az 50 %ról?
Tari István képviselő: Javasolom, hogy a jelenlegi lakbértartozást engedjük el, utána viszont
álljon vissza az eredeti állapot 2012. január 1-től.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasolom, hogy tekintsük át a többi lakás után fizetett
lakbért is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kérelem elbírálását. A Képviselő-testület
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
195/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rendikné Erdős Andrea Hort, Szabadság tér
23. szám alatti lakos kérelmére úgy dönt, hogy a Szabadság tér 23. szám alatt lévő
önkormányzati lakásban a kérelmező által elvégzett felújítási munkák költségéből 34.800,-Ft-ot az Önkormányzat visel akként, hogy ezt az összeget beszámítja a bérlő lakbér-hátraléka
összegébe.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse Rendikné Erdős Andreát.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Javasolom, hogy a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést
egészítsük ki a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása mellett a termőföldek
hasznosításával. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
196/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés II. része 1.) pontját a következő ny) alponttal egészíti
ki:
„ny) az Önkormányzat tulajdonában álló termőföldek hasznosítása.”
A Képviselő-testület megbízza Dr. Keresztes Katalin jegyzőt, hogy a Közszolgáltatási
szerződést egységes szerkezetben készítse el.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Habány György képviselő: Már több alkalommal felmerült, de most is kérem a jegyzőnőtől
a törvény betartását a Hősök terén kiálló hederával kapcsolatban.
Tari István képviselő: A Sportkör nagy bajban van anyagilag, és támogatást kérnek, hogy a
szezon végéig el tudjanak menni. Tulajdonképpen 300.000,- Ft-ra van szükségük. Javasolom,
hogy 150.000,- Ft-ot adjunk nekik.
Molnár Istvánné képviselő: Javasolom a 150.000,- Ft-ot.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasolom, hogy a korábban megszavazott összeg
hátralévő részét kapják meg.
Habány György képviselő: Az eddig megszavazott összeghez még adjunk 150.000,- Ft-ot.
Minden ifista horti, akikre kevesebb a költség. A fiatalok sportját támogatom.
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Kerek Oszkár polgármester: Olyan helyre mehetne a pénz, ahol több ember részesülne
belőle. A tornateremben is focizhatnának a fiatalok, azt is támogatni kellene. A tűzoltók sokat
tesznek a faluért, és csak 200.000,- Ft-ot kapnak.
Tari István képviselő: Ezt az évet végig kellene vinniük.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Sportkör támogatásának elfogadását. A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
197/2011. (X. 26.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Sportklub részére a 2011. évi
költségvetésben betervezett összeg terhére további 150.000,-- Ft pénzbeli támogatást nyújt.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a támogatás kifizetése iránt intézkedjen.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kassa László
képviselő

Csontos András
képviselő
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