JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. június 27-én megtartott üléséről

Határozatok
Tárgya:
száma:
67/2012.(VI.27.) Batthyány József Általános Iskola 2011/2012. tanévi munkájáról szóló
beszámoló elfogadása
68/2012.(VI.27.) Benedek Elek Óvoda munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
69/2012.(VI.27.) Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
70/2012.(VI.27.) Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
71/2012.(VI.27.) A
Horti
Településüzemeltetési
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
könyvvizsgálójának megválasztása.
72/2012.(VI.27.) Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító Okiratának módosítása
73/2012.(VI.27.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megbízása a „Mezőgép” területén
működő korlátolt felelősségű társaságok ügyvezetői által a település
rendezési tervének módosítása iránt benyújtott kérelmének vizsgálatával
74/2012.(VI.27.) Döntés a 60-as Fogadó vízbekötésével kapcsolatban
75/2012.(VI.27.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megbízása Sztankó István Hort, Rózsa
F. út 19. szám alatti lakos kérelmének vizsgálatával
76/2012.(VI.27.) Önkormányzati rendészet részére napi 60 km-re elegendő üzemanyag
biztosítása
77/2012.(VI.27.) Dr. Keresztes Katalin jegyző lemondásának elfogadása
78/2012.(VI.27.) Az önkormányzati tulajdonú szennyvíz csatorna hálózatra való
csatlakozáshoz csatlakozási díj megállapítása, valamint döntés a
Csatornamű Társulat elszámoltatásáról
79/2012.(VI.27.) Döntés Tánczos Istvánné temetési költségeihez történő hozzájárulásról
80/2012.(VI.27.) Erdős Andrea lakbér hátralékának elengedése
81/2012.(VI.27.) Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
82/2012.(VI.27.) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Rendeletek
Tárgya:
száma:
9/2012.(VII.1.)
Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat
igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
3. Habány György
képviselő
4. Kassa László
képviselő
5. Molnár Istvánné
képviselő
6. Tari István
képviselő, valamint
Dr. Keresztes Katalin jegyző, Filep Bertalan iskolaigazgató, Blahó Éva igazgató helyettes,
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, Fabu Anna
Márta Érdekegyeztető Tanács tagja, Veres József Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás Munkaszervezet vezetője, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető.
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Napirend:
1./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2011/2012. tanévi munkájáról
2./ Beszámoló a Benedek Elek Óvoda munkájáról
3./ Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
4./ Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása
5./ A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása
6./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának
megválasztása
7./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Nagy
Tamás alpolgármestert és Tari István képviselőt javasolja, melyet a testület elfogad.
Megkérdezi a Képviselő-testületet, a napirenddel kapcsolatban van-e további javaslat. Egyéb
javaslat nem lévén, a kiküldött napirendet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadja.
Bejelenti, hogy Tánczos Istvánné elhunyt. Kéri, hogy 1 perces néma felállással fejezzék ki
tiszteletüket. A temetés június 9-én lesz.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2011/2012. tanévi munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)

2

Kerek Oszkár polgármester: A képviselők végigjárták az intézményt, képet kaphattunk az
iskoláról. Igazgató úrnak van-e kiegészítése?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Nem kívánom kiegészíteni beszámolómat, mindenki láthatta,
milyen körülmények vannak az iskolában. Szívesen válaszolok a feltett kérdésekre.
Tari István képviselő: Olyan problémákat tárt fel az iskola igazgatója, melyek egy része már
ismerős. Több dolog megoldása szükséges, remélhetőleg pályázat segítségével sikerülni fog.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság korábban is tett látogatást az iskolában, és
megállapíthatjuk, hogy az akkori műszaki csoport képtelen volt megoldani a műszaki
problémákat, reméljük most ezekből több fog megvalósulni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 45 M Ft-ot számolt igazgató úr, hogy ennyire lenne
szükség. Jövő évben valamennyi összeget határozzunk meg fejlesztésre. Eddig bizonytalan
volt a helyzet, de valószínűleg maradni fog az iskola.
Kerek Oszkár polgármester: Az országos pénzhiány negatív hatással van ránk is. Az
energia költség nagyon megemelkedett, valamilyen szinten tennünk kell azért, hogy ez
csökkenjen. Néhány ablak cseréjével talán egy kis rész megoldható. A teljes korszerűsítést
nem tudjuk most megoldani.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon örülök annak, hogy megnéztük az iskolát és óvodát, így
láthattuk, hogy mennyi probléma van. Az anyagiak miatt csak fokozatosan tudjuk megoldani
a feladatokat. Nagyon jó ötlet volt a látogatás.
Tari István: Az új igazgató olyan kohéziós erőt hozott létre, mely összetartja a tantestületet.
Jól kezeli az idekerült problémás gyerekek, és helyiek viselkedési problémáit. Nagyon fontos
dolog a más iskolákból átkerülő gyerekek felmérése, és lehetőleg olyan tanulók kerüljenek
Hortra, akik nem zavarják az iskolai munkát. A tanárok is könnyebben fogják kezelni a
gyerekeket. Hosszú évek során Blahó Éva igazgató helyettesként, igazgatóként is hatalmas
munkát végzett az iskoláért, utólag szeretném elismerésemet kifejezni érte.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Szeptember 13-i testületi ülésen elmondtam, hogy ha az
iskolában jó történik, az a pedagógusok érdeme, ha rossz történik, az az igazgató felelőssége.
Ezt most is tartom, és köszönöm Blahó Éva teljes jogkörű helyettes, illetve a többi pedagógus
munkáját. Egyedül ezt nem sikerült volna elérni.
Kerek Oszkár polgármester: Szakmailag és fegyelmezés területén is helytáll az
iskolavezetés. Közéleti tevékenységekben is részt vesznek maximálisan. Megköszönöm a
vezetésnek és minden dolgozónak azt a munkát, melyet végeznek a gyerekekért, a faluért, az
önkormányzatért. Ez az igazi érték.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a
beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
67/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános Iskola
2011/2012. tanévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Óvoda munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Láttuk az intézményt, magáért beszélnek az ott látottak. Itt is
nagyon sok fejlesztésre lenne szükség. Van-e kiegészítése az óvodavezetőnek?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Részletesen leírtam a beszámolóban mindent, amit
szerettem volna. Köszönöm, hogy eljöttek a testület tagjai az intézménybe. Amikor megbíztak
az óvodavezetéssel, nem szerettem volna, ha pozitív dolgok miatt a polgármesterrel fennálló
közeli hozzátartozói viszonyomat hoznák fel, ezért alpolgármester úr a munkáltatóm. A
kommunikáció hiányát tartom legrosszabbnak a kapcsolatok kialakításánál. Nem számoltam
ki, hogy mennyibe kerülne az óvoda fejlesztése. Köszönöm, hogy a TÁMOP-os pályázatot
támogatta a testület. Ritkán jelenik meg óvodával kapcsolatos pályázat, szinte minden óvoda
beadta, reméljük, hogy sikerül, habár nincs nagy esély rá a pályázók nagy számát tekintve. A
kollégák munkája nélkül nem tudtuk volna ezt elkészíteni. Otthoni munkavégzést is igényelt,
hogy időben elkészüljön.
Molnár Istvánné képviselő: A beszámoló egy nagyon szépen felépített beszámoló. Igényes,
szinte minden kérdésre választ kaptam benne. Örülök, hogy megnézhettük ezt az intézményt
is. Kellemes benyomást tett az óvoda a hiányosságok ellenére is. Látszik, hogy lelkiismeretes
és szorgalmas emberek dolgoznak ott. Szép, gondozott, igényes az óvoda.
A tornaszobát hova tervezték?
Jónak tartom a beszámolót, javaslom elfogadásra.
Tari István képviselő: Az óvodában rengeteg valós problémát vetett fel a vezető.
Összehasonlítva az iskolával, mindkét helyen hasonló problémák vannak. Az oviban inkább
műszaki problémák vannak. A vizesblokknál történtek javítások, de nem végleges a
megoldás. A régi ajtóknál, ablakoknál problémák léptek fel. Elől új ablakok vannak az
utcafronton, de az oldalsó termekben régiek, korszerűtlenek. A vizesblokk is elég rossz
állapotban van. Örülök, hogy agilis vezető került az óvoda élére. Az önkormányzat
rendezvényein részt vesznek, és példamutatóan segítenek. Ha a Képviselő-testület tagjai is
eljönnének ezekre a rendezvényekre, és ezzel megtisztelnék a munkájukat, nagyon örülnék
neki.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Elég régóta együtt dolgozunk, jó csapatnak tartanak
bennünket, és mi is így érezzük. Nem kívánok főnököt játszani, dolgozunk együtt.
Az előző kérdésre válaszolva: a konyha egy részében lenne kialakítva a tornaszoba.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a szakmai, és a településért végzett munkájukat
az óvodai dolgozóknak. Ezt az intézményt is próbáljuk segíteni a jövőben is.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
68/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Óvoda munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
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3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Vörös József munkaszervezet vezető: 2011. szeptember 1-től kerültem ide, előtte a megyei
FM igazgatóságon dolgoztam. Fő kérdés, hogy jövőre lesz-e kistérség, vagy sem. Jelenleg ezt
nem tudhatjuk. Szívesen válaszolok a kérdésekre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Kistérség korábban is beszámolt. Az a tapasztalat, hogy
eddig nem volt pályázat, most lehet olvasni a parlagfű elleni pályázatról, de csak rövid idő áll
rendelkezésre.
Vörös József munkaszervezet vezető: A BM rendelkezése szerint csak augusztus elejéig
szól a pályázat megvalósítása. Jó lett volna, ha egyrészt tovább tart, másrészt nem csak
belterületre, hanem külterületre is vonatkozna. Az önkormányzatok Leader-en keresztül is
tudnak pályázni. Hozzájuk csatlakoznak a pályázati lehetőségek. A Kistérségnek nincsenek
lehetőségei.
Kassa László képviselő: A járási hivatalok megalakulásával talán megszűnnek a kistérségek.
Megtudhatunk erről valamit?
Vörös József munkaszervezet vezető: Megtarthatók a kistérségek a járási hivatalok mellett.
A hatósági feladatok egy része átmegy a járásokhoz. Ha csökken az önkormányzatok feladata,
csökken a kistérség szerepe is. Ha nem ad az állam támogatást (normatívát), akkor az
önkormányzatok nem tudják eltartani a kistérségi társulást. Valószínűsíthető, hogy inkább
meg fog szűnni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kistérségi beszámoló elfogadását. A
Képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
69/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Vörös József munkaszervezet vezető: Mozgókönyvtári szolgáltatás van a kistérségi társulás
feladatkörében. Most Nagykökényes szeretne belépni, mert nincs működő könyvtára, így
oldaná meg a feladatot. A Képviselő-testületnek kell felhatalmaznia a polgármester urat arra,
hogy a kistérségi ülésen ezt megszavazhassa, és aláírhassa a Társulási Megállapodást.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazattal fogadja el a módosítást, és az alábbi határozatot hozza:

70/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás alapítója akként dönt, hogy jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási
megállapodást és elfogadja a társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét.
Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen határozati
javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás szövegét, úgy Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Hort Község Önkormányzata Polgármesterét a Társulási Megállapodás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Meghívtuk a Heves Megyei Vízmű Zrt. Megyei, ill. hatvani
vezetőjét, de nem kívántak megjelenni az ülésen. Mindenki megkapta a Vízmű által
megküldött szerződés-tervezetet.
A tervezet szerint az önkormányzat adja bérbe a saját rendszerét. Vagy vagyonkezelést
gyakorol a vízmű, vagy az önkormányzat bérbe adja a vízművét.
Ha a vagyont kezeli, övé a felújítás kötelezettsége is, ha bérbe adjuk, nekünk kell viselni a
felújítás költségét. Mivel azbeszt csőből van a rendszer, előbb-utóbb fel kell újítani. A
határidőt meghosszabbították, tehát nem kötelező most dönteni. Mi a testület véleménye
erről? Nem mindegy, hogy mit vállalunk.
Habány György képviselő: Ha lehet tolni a döntést, akár rendkívüli ülés összehívásával
tárgyaljuk meg, hátha több információt kapunk addig.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor vegyük le a napirendről ezt a kérdést. Felelőtlenség
lenne most dönteni a részletek ismerete nélkül. Ha többet megtudok erről, akkor összehívom a
testületet.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a döntést
későbbre halasztja.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának
megválasztása.
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Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A könyvvizsgáló elfogadja a megbízást a továbbiakban is. Jól
együttműködtünk.
Habány György képviselő: Mennyiért vállalja a könyvvizsgáló a feladatot?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Évi bruttó 250 000,- Ft a munkadíj.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. könyvvizsgálója megbízásának
elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
71/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cg. 10-09-031856. cégjegyzékszámon
nyilvántartott Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság könyvvizsgálójának a 2012. június 27. napjától 2013. június 27. napjáig tartó
határozott időtartamra megválasztja a ColorAdó ’97 Pénzügyi, Számviteli, Üzleti Tanácsadó
és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. száma: 10-09-022467, adószáma:
11173612-3-10., székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6., képviseli: Kiss Lászlóné (an:
Zrubák Mária) 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6. A könyvvizsgáló megbízása a határozott
idő lejárta előtt megszűnik azon a napon, amikor a könyvvizsgálatra jogszabály rendelkezése
vagy a Kft. megszűnése miatt már nem lesz szükség.
A könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Kiss Lászlóné (an: Zrubák Mária) 3036
Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6. szám alatti lakos, nyilvántartási száma: MKVK: 000051.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló éves díjazását bruttó 250.000,-- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezetőt, hogy a
könyvvizsgálóval a megbízási szerződést aláírja, s a könyvvizsgáló személyének
cégjegyzékben történő bejegyeztetésére Dr. Veres András ügyvédnek megbízást adjon.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezető

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Még lenne egy téma a Kft-vel kapcsolatban.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ahányszor módosítja a testület az Alapító Okiratot, annyiszor
van költségvonzata. Most egyszerre két módosítás lenne célszerű: telephelyként bejelentenénk
a tálaló konyhákat.
Molnár Istvánné képviselő: Annak idején megkérdeztem, hogy szerepel-e a közétkeztetés,
azt mondta az ügyvéd, hogy szerepel.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Az ÁNTSZ ragaszkodik hozzá, hogy az adott TEÁOR
számmal szerepeljen a közétkeztetés és a tálaló konyha. Most egy költséggel lehetne
módosítani.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
72/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
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Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cg. 10-09-031856. cégjegyzékszámon
nyilvántartott Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság által ellátott munkahelyi- és gyermek-közétkeztetési tevékenységek gyakorlásának
helyéül az Önkormányzat tulajdonában álló 3014 Hort, Iskola út 3. szám alatti és a 3014 Hort,
Bajcsy Zsilinszky út 23. szám alatti tálalókonyhákat jelöli ki.
A Képviselő-testület a Kft. Alapító Okiratának a jelen határozat szerinti – telephely
létesítésére irányuló - módosítását és az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kerek Oszkár polgármestert az Alapító Okiratot módosító
okirat, valamint az Alapító Okirat egységes szövegét tartalmazó okirat aláírására, valamint
Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezetőt, hogy a módosítás cégnyilvántartásban történő
bejegyeztetésére Dr. Veres András ügyvédnek megbízást adjon.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezető

Tari István képviselő: Hogy áll a térítési díjak beszedése?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A hátralék 6 szülőtől kb. 59.000,- Ft. Kimentek az értesítések,
felszólítások.
Erre egy ember válaszolt a 8 nap elteltével, a többi nem. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan
kezeljük ezt a problémát. Legalább leírnák az érintettek, hogy mi az oka a nem fizetésnek.
Tari István képviselő: Ne járjunk ugyanabban a cipőben, mint a konyha korábban. Ha nem
tudjuk behajtania pénzt, mit tehetünk? A továbbiakban nem lehet ebédeltetni a gyereket. Nem
szeretném, ha éheznének a gyerekek, valamit adjunk nekik, de érezzék a szülők, hogy nekik is
tenni kell valamit. Ebben segíteni kell a Kft-t, hogy hogyan oldja ezt meg. Alpolgármester úr
javaslata az ebédjegy bevezetése. Ezt én is támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Fontosnak tartom ennek megoldását. Furcsa, ha a szülő nem
akarja étkeztetni a gyermekét. Ha rászoruló, akkor az önkormányzat ad megfelelő támogatást.

7. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A hulladéklerakó műszaki átadása megtörtént, a rekultivációt
2014-ig kell megvalósítani, nem kaptam választ közelebbi időpontra.
A volt Mezőgép épületében lévő tulajdonosok ismét megkeresést írtak a rendezési tervvel
kapcsolatos problémájuk miatt.
Saját tevékenységüket nem akadályozzuk, melyet most végeznek, de egyéb zörgő-csattogó,
füstölő tevékenységet nem szeretne az önkormányzat a település központjában.
Javaslom, hogy tegye át a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a testület az ügy
kivizságálását. A Bizottság dolgozzon ki javaslatot erre vonatkozóan. Kérem a Képviselőtestület véleményét ezzel kapcsolatban.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Közel egy évvel ezelőtt foglalkozott ezzel a témával a
Képviselő-testület. Ha újra a Bizottsághoz teszi át az ügyet, csak az időt húzzuk. A testületnek
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kellene erről döntenie, hogy akarja-e, hogy a település központjában ipari üzem működjön,
vagy maradjon így, ahogy jelenleg van.
Tari István képviselő: Valóban akkor is megkapta a Bizottság, de nehéz helyzetben
vagyunk. Jelen pillanatban ott működőkkel nincs is probléma, hanem abban látom a
problémát, hogy el akarják esetleg adni, idegen kezekbe kerülhet a terület. Ha feloldjuk ezt a
tilalmat, bármit tehetnek akkor az új tulajdonosok. Nem mennek a vállalkozások, szeretnének
túladni az ingatlanokon. A testülettől kérek ehhez segítséget, hogy mindenki számára legyen
megfelelő a döntés.
Kerek Oszkár polgármester: A 2012. szeptemberi ülésen tegyen javaslatot a Bizottság, és
akkor mindenképpen döntsünk.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

73/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mezőgép” területén működő korlátolt
felelősségű társaságok ügyvezetői által a település rendezési tervének módosítása iránt
benyújtott kérelem alapján felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a kérelmet
vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.
Határidő: 2012. szeptember 12.
Felelős: Tari István bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester: Kérelmet nyújtottak be az autópályánál üzemelő Hatvanas
Fogadó és a Héliosz Büfé tulajdonosai arra vonatkozóan, hogy szeretnének az ivóvíz
hálózatra csatlakozni. A Vízmű azt nyilatkozta, hogy ha hozzájárulunk kérelmükhöz, akkor a
miénk lesz a terület. Az autópálya alatt kellene vezetni a vezetéket, ami elég problémás. A
Vízmű nem támaszt igényeket, elvégzi a munkát, de azt javasolja, hogy a nyomvonal legyen a
tulajdonosoké.
A Fay-tanya vize használhatatlan minőségű. Helyileg közel van Horthoz, de közigazgatásilag
Ecsédhez tartozik. Ha a fogadósok vezetékére ráköthetnének a tanyán lakók, nem nekünk
kellene ezt kiépíteni, hanem Ecsédnek, vagy az ott lakóknak, ami nem kis költség.
Habány György képviselő: Mivel nem kis távolságra menne a vezeték, a rendszer bírná-e,
nem okozna-e vízhiányt bizonyos időszakokban a községben?
Kerek Oszkár polgármester: Technikailag ezt meg tudják oldani. A kapacitás bírni fogja.
Javaslom, hogy legyen a tulajdonosoké a vezeték, engedélyeztetés, stb. Elvileg járuljunk
hozzá, hogy építsék meg. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 5
igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

74/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60-as Fogadó tulajdonosának kérelmére
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant az ivóvízhálózatra rácsatlakoztassák. A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy az így megépítésre kerülő ivóvíz-vezetéket nem kívánja tulajdonba venni.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Sztankó István és lakótársai kérelmet nyújtottak be arra
vonatkozóan, hogy a Fáskert úton közlekednek a nehézgépek a külterületre, kérik, hogy ne ott
közlekedjenek, mivel nagyon keskeny az út a nagy gépeknek, és tönkre is teszik az utat.
Tari István képviselő: A helyszínt meg kellene tekinteni, addig nem tudok javaslatot tenni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Sok kamion is jár jó minőségű utcákban, melyek
tönkreteszik az utat. Az ott járó kamionok, gépek nem fogják rendbe tenni az utakat. Ezekkel
külön kellene foglalkoznunk. Járjunk körbe a településen ezzel kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester Bízzuk rá a Bizottságra ennek kivizsgálását. Ha nem
engednénk meg a kamionok parkolását, hol tudnánk parkolóhelyet biztosítani nekik? Akinek
telephelye van, ott kellene parkolnia. Egyébként nagyon nehezen fizetnek a parkolásért.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Külföldön nem engedik lehajtani az autópályáról a
nagyobb kamionokat, így nincs gond a parkolással.
Tari István képviselő: Beszélünk kamionokról, de beszélhetünk nagy mezőgazdasági
gépekről is. Az út szélén állnak, valamint a környékükön lakók nyugalmát is zavarják.
Kerek Oszkár : Javaslom, hogy a szeptemberi testületi ülésen tegyen javaslatot a Bizottság.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

75/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sztankó István Hort, Rózsa F. út 19. szám
alatti lakos által benyújtott kérelem alapján felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy
a kérelmet vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.
Határidő: 2012. szeptember 12.
Felelős: Tari István bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester: Jövő év januárjától az önkormányzatoknak kell létrehozni saját
önkormányzati rendészetüket. A közbiztonság biztosítása nem a rendőrség, hanem az
önkormányzat feladata lesz.
Augusztus 31-ig ideiglenes jelleggel működik településünkön a rendészet. Akkor átértékeljük
munkájukat. Jelzésük szerint kevés az engedélyezett napi 30 km, mivel az utak hossza ettől
több. Kérik, hogy 60 km-re emeljük meg gépkocsi futást. Telefonon hívhatók éjszakánként.
A további működés 3-4 M Ft éves költséget jelentene. Ha a lakosság is hozzájárulna, az
önkormányzat is beletenné a részét, működhetővé válhat.
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Molnár Istvánné képviselő: A lakossággal tudatosítani kellene, mert azóta jelentősebb dolog
nem történt. Szerintem támogatná is a lakosság ezt a tevékenységet. Meg kellene állapítani,
hogy aki nem fizet, akkor kiszállás alkalmával valamennyi összeget be kellene fizetnie.
Habány György képviselő: Elviekben egyetértek a kezdeményezéssel. Azzal van gondom,
hogy nincs joguk intézkedni a rendészeknek, ezért nem fognak fizetni a lakosok.
Kerek Oszkár polgármester: Jeleznek a rendőrség felé, és visszatarthatják a betörőt a
rendőrség kiérkezéséig, mivel ehhez bárkinek joga van. Egy komplex rendszernek kellene
működni, kamera is jó lenne.
Molnár Istvánné képviselő: Már most is visszatartó ereje van a dolognak.
Tari István képviselő: Egyetértek a rendszerrel, de az ingyenesség problémát okoz. Ha
ingyen dolgoznak a településőrök, annak is megvan a maga veszélye. Kénytelenek vagyunk
erre áldozni. Úgy tudunk számon kérni, ha adunk is.
Habány György képviselő: Én csak a jogszabályi hátteret hiányolom. Annak birtokában
támogatható.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Öngondoskodás nélkül nincs megoldás. Városokban már
több helyen van riasztó a lakásokban. Itt a településen még kevés ilyen van. Nem szoktak
hozzá az emberek, hogy zárjanak mindent, riasztót szereltessenek.
Kassa László képviselő: Várjuk meg a vonatkozó jogszabályok megjelenését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 60 km engedélyezését a településőrök
részére. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:

76/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendészet részére a KIA
gépjárművet napi átlag 60 km megtételéhez biztosítja a szükséges üzemanyaggal 2012. július
31-ig.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pénzügyi Csoportot tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Korábban már foglalkoztunk az ételkiszállítás költségeivel. A
jelenlegi kiszállítási díj 50,- Ft, de ez nem fedezi a költségeket, mert 86,- Ft-ba kerül nekünk
egy kiszállítás. Javaslom a szállítási díj megemelését 100,- Ft-ra.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A szállítási díjat külön számlázza-e a HECS vezetője, mert
velem nem egyeztetett, és nem tudok róla, hogyan működik a költség elszámolása?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, külön történik a számlázás.
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Molnár Istvánné képviselő: A szociális étkezők száma csökkent, nem tudják kifizetni a
térítési díjat, akkor így további csökkenés várható.
Kerek Oszkár polgármester: A magatehetetlen embereknek persze szállítsunk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyenként meg kellene vizsgálni a szállítást igénybe
vevők helyzetét, kik a tényleg fizikailag rászoruló tehetetlenek, vagy kik azok, akik kényelmi
szempontból veszik igénybe, és ezt megkülönböztetve kezeljük.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt a témát visszaadjuk Kiss Edit intézményvezetőnek, és
utána döntsünk.
Az önkormányzati autók állapota nagyon rossz, sőt a fenntartásuk is gazdaságtalan a magas
javítási költségek miatt. Szükség lenne egy platós, 3 személyes autóra, illetve olyanra, amely
5 személyt tudna szállítani. Lízingre vehetnénk kevés km-rel, 5-6 évre.
Habány György képviselő: Nézni kell egy megfelelő járművet, és akkor döntsünk.

Kerek Oszkár polgármester: A Posta részéről megkeresés érkezett, hogy ha van rá
lehetőség, állítsuk helyre az utcanév táblákat, hogy mindenhol olvasható legyen. Jó lenne, ha
a lakosok is kitennék a házszámtáblát. Felvetődhet ez esetleg orvosi ügyelet, mentő, egyéb
esetben is.
A jegyző írásban bejelentette, hogy lemond a kinevezéséről.
Kassa László képviselő: Megkaptuk e-mailben, hogy beadta lemondását. Az indokot
szeretném megkérdezni, miért tette ezt? Meg voltunk elégedve a tevékenységével.
Ténylegesen mi az oka, hogy egy éven belül ismételten jegyzőt kell választani?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem láttam más megoldást, polgármester úr elveszítette a
bizalmát bennem, hónapok óta nincs közöttünk kommunikáció, gyakorlatilag nem beszélünk
meg semmit, mindenről utólag szerzek tudomást. Ilyen körülmények között nem tudom
vállalni a felelősséget az önkormányzat törvényes működéséért. Így nem tudom tovább
vállalni a feladatot. Addig jutottunk, hogy már nem is köszön nekem. Élveztem ezt a munkát,
sokat és úgy érzem, jól is dolgoztam. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de így nem
lehet együtt dolgozni. Gyakorlatilag semmiről nem tudok, hogy mi történik.
Kassa László képviselő: Itt akkor valami komoly gond van.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem azt mondtam, hogy törvénytelenségek lennének, de így
nem vállalom a felelősséget a törvényes működésért.
Kerek Oszkár polgármester: Nem vádaskodom, Jegyző asszony döntését tiszteletben tartom
és elfogadom.
Habány György képviselő: Most legalább tudjuk, hogy miért lesz új jegyzőnk. Meddig lesz
még itt jegyzőnő?
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: A törvény 2 hónap lemondási időt ír elő, ezt le is dolgozom.
Rengeteg a folyamatban lévő ügy, ezeket szeretném befejezni. Javaslom, hogy pályázatot
írjon ki a testület, és addig tudnak dönteni az új jegyző személyéről.
Molnár Istvánné képviselő: Elfogadom a jegyzőnő lemondását, lehetett volna ez egy jobban
működő dolog is. Köszönöm a munkáját.
Kassa László képviselő: Köszönöm a jegyző asszony munkáját.
Tari István képviselő: Lelkesen és odaadóan fogott a munkához. Sok olyan hiányosságot,
elmaradást tárt fel, melyeket talán a mai napig sem sikerült teljes egészében helyrehozni.
Sajnálom a döntését, az egyik oldalt hallhattuk, tiszteletben tartom döntését. Megköszönöm
munkáját.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Megköszönöm munkáját. Úgy látszik olyan személyi
konfliktus alakult ki, melyet mi nem látunk.
Tari István képviselő: Ha valóban ezek az okai döntésének, akkor nem tudom, jó lesz-e,
hogy még 2 hónapig itt dolgozik, a további feszültségek elkerülése miatt.
Kassa László képviselő: Elmondta jegyzőasszony, hogy még vannak folyamatban lévő ügyei
.
Habány György képviselő: Ha ő így gondolja, dolgozza le a két hónapot, ne fizessünk ismét
végkielégítést, egyebet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Dr. Keresztes Katalin jegyző
lemondásának elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
77/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Keresztes Katalin jegyzőnek az
Önkormányzattal fennálló közszolgálati jogviszonyáról és jegyzői kinevezéséről 2012. június
30. napjával történő lemondását elfogadja, és megállapítja, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti két hónap lemondási idő letöltése után
nevezett jogviszonya 2012. augusztus 31. napjával megszűnik.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Csoportot, hogy a lemondást a Magyar
Államkincstár felé jelentse le.
Felelős: Kozák Gáspárné pü. csoportvezető
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: 2011 vége felé javasoltam, hogy szüntesse meg a felettes szerv
a Csatornamű Társulatot, mert pénzt szednek jogosulatlanul. Az ÉMVIZIG ezzel egyetértett.
A csatornarendszer az önkormányzat tulajdona, ezért ide csak az önkormányzat szedhet pénzt.
A lakosságnak kedvezményt kellene biztosítani, mert drasztikusan megemelkedett a
talajterhelési díj, valamint jövő évben egyébként is kötelezően rá kell kötni a rendszerre.
Most ne a hozzájárulást kelljen fizetni az embereknek, hanem a bekötést, és utána fizessék a
hozzájárulást.
Felolvassa a határozati javaslatot.
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Habány György képviselő: Született-e kalkuláció arra, hogy milyen összeg kerülne az
önkormányzathoz?
Kerek Oszkár polgármester: Nincs ilyen kalkuláció. Lehetne bekötési díj hozzájárulást is
esetleg csökkenteni, de nem lenne korrekt az eddigi befizetőkkel szemben. Most a
beruházásra tudnák a lakosok fordítani a pénzüket, az önkormányzatnak később is jó lenne, ha
befizetnék.
Kassa László képviselő: Természetesen ez nem így van, ahogy elhangzott. A bizonylatokat
megkapták a lakosok. A rendszer hiába van az önkormányzat tulajdonában, a Társulatnak is
hozzá kell járulni ehhez. Többször megvizsgálták, nem találták törvényellenesnek, működni
fog a Társulat továbbra is úgy, mint eddig.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

78/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati
tulajdonú szennyvíz csatorna hálózatra való csatlakozáshoz ( utólagos rácsatlakozás ) 2012.
július 1-től csatlakozási díjat állapít meg. Ezek a díjak az Önkormányzat saját bevételeit
képezik, azokat elkülönítetten kezeli és kizárólag a vízi közmű hálózat építésére, fejlesztésére,
felújítására, illetve karbantartására használható fel. A bekötési díj mértékét kizárólagos joggal
az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg, melyet a Polgármesteri Hivatal szed be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a Horti Csatornamű
Társulatot arról, hogy az önkormányzat törzsvagyonát képező szennyvíz csatorna hálózatra
semmilyen jogcímen nem szedhet hozzájárulást. A beruházás befejezésétől a szennyvíz
csatorna rendszerre jogosulatlanul beszedett hozzájárulásokkal azonnal számoljon el a
tulajdonos önkormányzat felé, azokat haladéktalanul adja át részére.
Egyúttal tájékoztassa a lakosságot a csatorna bekötés engedélyezésének módjáról és a
lakosságnak nyújtható kedvezményekről.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa a rendelet tervezetet.
Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja meg:

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2012. (VII. 1.) Rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat igénybevételének
feltételeiről és a bekötési díj mértékéről
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Bekötés létesítése a szennyvíz csatorna hálózatba
(1) A szennyvíz csatorna hálózata mentén fekvő ingatlanoknak a szennyvíz csatorna
hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb címen használója (a
tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával) kezdeményezheti a Szolgáltatónál a
Polgármesteri Hivatal előzetes engedélyével. A Szolgáltató tájékoztatást ad a
kezdeményezőnek a bekötés műszaki feltételeiről, lehetőségéről.
(2) A kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott térítés befizetéséről szóló
pénzügyi bizonylat másolatát. A rendelet alapján megállapított térítést az
önkormányzat költségvetési számlájára kell egy összegben befizetni.
A rákötési kérelmeket - előzetesen egyeztetve a Szolgáltatóval - a polgármester bírálja el a
kérelem beérkezését követő 22 munkanapon belül. A polgármesternek a közműhálózatra
történő rákötést engedélyező határozata a megvalósításhoz szükséges egyéb eljárásokat nem
pótolja.
2.§
Kedvezmények
(1) A díj megfizetése alól felmentés nincs, de a szennyvíz csatorna hálózatra való
rákötési igény
esetén, lakossági fogyasztó részére méltányosságból részletfizetés adható
az alábbiak szerint:
a, A térítés minimálisan fizetendő egyszeri összege: 20.000,-- Ft.
b, A bekötési díj fennmaradó részére legfeljebb 24 havi részletfizetés adható annak a
magánszemélynek/tulajdonosnak, aki a bekötési igényét 2012. február 1-től 2013. június 30-ig
kezdeményezi.
3.§
A részletfizetésre vonatkozó szabályok
(1) A részletfizetés megkezdése a kezdeményezés időpontjától számított hat hónap utáni
hónap első napjától esedékes.
(2) A részletekben történő fizetés részletes szabályait, illetve a meg nem fizetés
következményeit a kedvezményezett és a polgármester között kötendő megállapodásban kell
rögzíteni az alábbiak szerint:
a, Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott részlet
megfizetésének határidejét elmulasztja, köteles a részletfizetési megállapodás aláírásának
napjától a befizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
b, Amennyiben az igénylő a részletfizetési megállapodásban meghatározott fizetési
határidőt elmulasztja, a részletezett késedelmi kamaton túl a még fennálló tartozás összegére a
részletfizetési lehetőség megszűnik. A hátralévő összeget egy összegben kell megfizetni a
késedelem napjától számított 8 napon belül.
c, A kötelezettség nem teljesítése esetén a meg nem fizetett összeg a mindenkori
jegybanki alapkamat 6%-kal növelt részével együtt ráterhelésre kerül a beruházással érintett
ingatlanra.
4.§
A szennyvíz csatorna hálózat csatlakozási díja:
A megépült gerincvezetékre való lakossági célú utólagos rákötés esetén a szolgáltatást
igénybevevő ingatlan tulajdonosának 120. 000,-- Ft egyszeri bekötési díjat kell fizetni.
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5. §
Jelen rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.

Kerek Oszkár polgármester: Mivel díszpolgárunk volt Tánczosné Pirike néni, javaslom,
hogy a temetése költségének egy részét vállalja át az Önkormányzat. A Képviselő-testület 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

79/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Tánczos Istvánné temetési
költségeihez – tekintettel az elhunytnak a településért végzett több évtizedes munkásságára –
anyagilag hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az anyagi hozzájárulás összegéről
döntsön és azt az elhunyt temettetését végző hozzátartozó részére fizesse ki.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Képviselő-testületnek címezték a mozgóárusításokkal
kapcsolatban írt levelüket a helyi élelmiszerboltok üzemeltetői, illetve a pékség tulajdonosa.
Szeretnék, ha más településekről nem járnának ide pl. kenyeret, vagy egyéb élelmiszert árulni.
Korábban kellett azoknak a települési jegyzőknek a hozzájárulása is, ahol a mozgóárusok
árusítottak. Ez a jogszabály megváltozott 2009. októberében, nincs joga beleszólni jelenleg
ebbe a helyi jegyzőnek. Helyi rendelettel nem lehet kormányrendelettel ellentétes döntést
hozni, ezért nem javasolom, hogy rendelettel szüntesse meg, vagy korlátozza a Képviselőtestület a mozgóárusítást.
Kerek Oszkár polgármester: Jogos a vállalkozások felháborodása, mégsem tehetünk
semmit.
Kassa László képviselő elhagyja a helyiséget, így a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
Tari István képviselő: Erdős Andrea kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a
Pénzügyi Csoport most kérte visszamenőleg a lakbér különbözetet 2012. januártól júniusig.
Nem kapott eddig tájékoztatást arról, hogy a csökkentett lakbér fizetési kedvezménye
megszűnt. Azt kéri, hogy engedje el a Képviselő-testület a lakbér hátralékát az I. félévre.
Javaslat: mivel a Pénzügyi Csoport nem tudatta vele, hogy 2012. januártól a bérleti szerződése
szerinti összeget kell fizetnie, ezért úgy lenne korrekt, ha csak júliustól fizetné a teljes
összeget.
Habány György képviselő: Én is 2012. július 1-től javasolom.
Molnár Istvánné: Szintén júliustól javaslom.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
80/2012. (VI. 27.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Erdős Andreának, a Hort, Szabadság tér 23.
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének engedélyezi, hogy a bérleti
szerződése szerinti lakbér 50 %-át fizesse 2012. június 30-ig bezárólag.
Erdős Andrea 2012. július 1. napjától a vonatkozó helyi rendelet szerinti lakbért köteles
megfizetni.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről Erdős Andreát és a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportját értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Tari István képviselő: A régebbi laptopok kihordási ideje lejárt. A Képviselő-testületnek
dönteni kell ezzel kapcsolatban.
Habány György képviselő: Ha lesz rá lehetőség, szeretnék vásárolni újat, mert nem tudom
használni a régit.
Tari István képviselő: Az Erste Bank támogatna rászoruló személyeket, döntsön erről is a
testület.
Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend a segélykérelmek elbírálása, melyre zárt
ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Tari István
képviselő
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