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A szovjet emlékmű áthelyezése
Közbeszerzési eljárás megindítása az étkeztetés biztosítására
Képviselő-testület tagjai és intézményvezetők részére külföldi út
költségeit az Önkormányzat vállalja
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző

A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Az iskola működtetése
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
2./ Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag
elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás és Tari István képviselőket javasolja. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az iskola működtetése

Kerek Oszkár polgármester: Az állami támogatás nem fedezi az iskola dolgozóinak bérét.
A jövő évtől az állam finanszírozza a béreket, a működtetés pedig az önkormányzat feladata
lesz.
Jövőre a gépjárműadó 60%-át előre láthatóan az állam elviszi, és az szja teljes egészét.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Valószínűleg a szándéknyilatkozat határidejét kitolják
október 31-ig, de mivel még nem jelent meg az új jogszabály, így a mai napon a korábbi
határidő érvényes. Ha nem tudjuk működtetni az iskolát, a szándéknyilatkozatot kötelező
megtenni
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola működése biztosított. Hogy az önkormányzat
működése biztosított lesz-e, nem tudjuk. Javaslom, hogy mi működtessük tovább az iskolát.
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Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A 3000 főt meghaladó településeken alapból az
önkormányzat a működtető. Akkor kell szándéknyilatkozat, ha nem tudja működtetni.
Kerek Oszkár polgármester: Fontos az iskola, mert mi hortiak ide jártunk. Ha lemondunk
az iskoláról, lehet, hogy utána le kell mondani az óvodáról is esetleg. Tartsuk meg
mindenképpen, ezt javaslom. Mi a vélemény erről?
Csontos András képviselő: Le van írva, hogy ha megtartjuk az iskolát, mennyi marad
konkrétan?
Kerek Oszkár polgármester: Nincs leírva. A pedagógusokat mindenképpen viszi az állam.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A fenntartást, működtetést külön kell választani. A
Köznevelési törvényben úgy szerepel a határidő, hogy a 2013-as évben kezdődő nevelési
évtől kezdődően lesz a változás, ami szeptembertől értendő, de jogalkotási hiba történt, így
2013. január 1-től kell érteni.
Tari István képviselő: Mennyibe kerül az iskola fenntartási költsége, az épület fenntartása,
esetleg technikai személyzet bére?
Előrelátóan kell gondolkodni, mert már most is gondok vannak a felső tagozatban a létszámot
illetően. Összevonják az osztályokat, dolgozókat küldenek el, ez lenne a jövő. Nagyon
könnyen elküldhetnek bennünket Hatvanba.
Molnár Istvánné képviselő: A számok tükrében talán jobban járunk, mint eddig, de az
iskolához ragaszkodnunk kell.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Nem kérdeznek meg bennünket, a szakmai irányítás az
államhoz kerül. Tankerületi főigazgató intézménye jön létre, ő lesz a munkáltatói jogkör
gyakorlója járásonként. Van remény arra, hogy ahol az önkormányzat működteti az iskolát,
talán nagyobb beleszólása lesz pl. az intézményvezető kinevezésébe.
Tari István képviselő: Sajnos ez nem fog sokat érni. Ha megtartjuk az iskolát, meddig
leszünk kötelesek megtartani? Ha nem tudjuk megtartani, mi lesz?
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolát addig tudjuk megtartani, amíg pénzünk lesz rá.
Csontos András képviselő: Jogilag semmi nincs lerendezve, szimpatikus megoldás, hogy
maradjon az iskola, de bosszúságot okoz a tájékoztatás hiánya. Elvárják tőlünk, hogy
döntsünk, de nem tudjuk, hogy mi alapján.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Formális a döntésünk, természetesen igent mondok.
Tőlünk teljesen független, hogy mennyi pénzt visznek el tőlünk.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy az iskolát az önkormányzat működtesse
tovább. Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata a Horti Batthyány Lajos Általános Iskola
működtetését a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény
rendelkezéseivel összhangban, 2013. január 1-től vállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: A településen lévő kereszteknek, kis kápolnáknak nincs
gazdája. Javaslom, hogy az önkormányzat vegye át. Időnként le kellene festeni, környezetüket
rendben tartani.
Csontos András képviselő: Az egyházzal karöltve támogatom, de át kell gondolni, hogy vane rá kapacitás, egyébként úgy látom eddig is karbantartották.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek polgármester úr javaslatával.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az állagmegóvásukat bevállalhatjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata a község területén lévő keresztek, kápolnák
állagmegóvását vállalja, ennek keretében, ha nincs olyan személy, aki a
szükséges állagmegóvási munkákat elvégzi, úgy azokat az Önkormányzat
átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kerek Oszkár polgármester: A talajterhelési díj emelkedése miatt nagyon magas összeget
fizetnek azok, akiknél nem volt, vagy nincs is rákötés a szennyvízcsatorna rendszerre.
Javaslom, hogy az eddigi két részletben történő befizetés helyett, adjunk 4 alkalommal történő
befizetési lehetőséget ezeknek az embereknek. Sok olyan idős ember van közöttük, akiknek
ez nagy anyagi terhet okoz.
Szavazásra bocsátja az erről szóló rendelet módosítás elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
11/2012. ( IX.26 .) Önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
(rendelet mellékelve)

Tari István képviselő: A Csatornamű Társulatnak befizetett pénzek miért nem kerülnek át az
önkormányzat tulajdonába? E kellene számolniuk ezzel. Mi van a hálózat befejezésével is?
Most már az önkormányzatnál fizetik be a pénzt az emberek. A csatornamű társulat vezetője
is képviselő, az lenne az érdeke, hogy fejlesszük a falut. Arra a célra kellene felhasználni a
pénzt, amit korábban meghatároztak.
Kerek Oszkár polgármester: Eddig kb. 600 E Ft-ot fizettek be a lakosok, ebből meg tudjuk
terveztetni a hátralévő utcákat.
Lakossági kérés, hogy a Szabadság tér 24. sz. alatti társasház melletti utcarészt nyilvánítsuk
zsákutcává.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabadság tér 24. sz.
alatti társasház melletti utcarészt zsákutcának nyilvánítja és „Zsákutca”
táblát helyeztet ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Legutóbbi testületi ülésen született döntés 5 M Ft
elkülönítéséről az intézmények fejlesztésére, energia megtakarítás céljából. Egyeztettem az
intézményvezetőkkel, és az alábbi javaslat alapján kérem az összegek meghatározását:
Iskolában: ablakcsere 500 E Ft az emeleten, fűtés átalakítás 300 E Ft.
Óvodában: ablakcsere 600 E Ft, fűtés átalakítás 450 E Ft, 300 E Ft tornaszoba kialakítása.
HECS: akadálymentesítés, villamoshálózat cseréje, bizonylatok: 400 E Ft.
Ifjúsági Klub : fűtés átalakítás, villamoshálózat felújítás 700 E Ft.
Könyvtárhoz bejutás biztosítása az épületbe hátulról: 300 E Ft járdaépítés.
Polgármesteri Hivatal: parketta 200 E Ft, bútor 300 E Ft.
Védőnői Szolgálat: bejárati ajtó csere: 200 E Ft.
Mindösszesen: 4,2 M Ft, ez a megszavazott 5 M keret alatt van, esetleg a védőnőknél még
ablakot lehetne cserélni.
A munkálatoknál saját dolgozókat és szülők segítségét is igénybe lehet venni.

5

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az ablakcserével nem értek egyet. Az ablak árához még
ugyanannyit kell tenni, hogy ki is legyen cserélve, mert sok járulékos költség van. Három
árajánlatot kérnék a cserére, és talán nem kerülne annyiba, mintha mi vásárolnánk meg a
hozzávalókat. Ha méretre rendelünk, sokkal kisebb rongálással jár, mint az adott méreteknél.
Kerek Oszkár polgármester: HECS-nél saját dolgozó végzi a villanyvezetékek cseréjét,
valamint a feljárót is. Ezzel sok pénzt takaríthatunk meg.
Tari István képviselő: Ha úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az iskolát, akkor cseréljünk
ablakot, újítsuk fel a folyosó padlózatát, az ablakokat tegyük rendbe. Nagyon rossz állapotban
van sok minden.
Kerek Oszkár polgármester: Legfőképpen az energiára kell koncentrálni, nem a padlózatra,
ezért van szükség az ablakcserére. Az iskola önmaga belekerülne 5 M Ft-ba, ha minden
feladatot elvégeznénk.
Tari István képviselő: Tetőszigetelést elvégezzük a lapos tetőnél? Nincs gyakorlati terem, és
elindultak a gyakorlati oktatások. Ki kell alakítani. Ne romhalmazt tartsunk meg, hanem most
többet fordítsunk rá.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolaigazgató az ablakcserét tartja fontosabbnak a tetőnél.
Fontossági sorrendet kell felállítani. A legdrágább az ember és az energia.
Csontos András képviselő: Mivel az iskola kérdése most kétséges, nem is kellene talán most
költeni rá. A realitás ezt diktálja. Esetleg az energiatakarékosság miatt a legfontosabbat.
Tari István képviselő: A védőnői szolgálatot miért nem csoportosítjuk az Egészségügyi
Központba?
Kerek Oszkár polgármester: A jövőt még nem tudjuk, ez a mostani pénzünk.
Csontos András képviselő: Abban van igazság, hogy most szétaprózunk kisebb összegeket
mindenhova, és sehol nem lesz tökéletes semmi.
Kerek Oszkár polgármester: Az óvodában mozognak a függönyök, olyan rosszak az
ablakok. Itt egy csomó energiát meg lehetne takarítani ablakcserével, ill. a fűtés
átalakításával. Így az óvoda nagyjából rendben lenne, nem kellene átalakításra költeni, esetleg
kazán cserére.
A HECS korábbi helyén eddig nagy termet fűtöttek fölöslegesen, most szinte egy kis lakásnyi
helyen vannak, itt is megtakarítást lehet elérni.
Az iskolában a két szabályozott tanterembe kell tenni délután a napköziseket, ezzel is
takarékoskodni lehet.
Kulturális Centrum: a fiataloknak nincs helyük jelenleg sehol, ezért kell erre is áldozni.
Októberben adjuk át a felújított teret, és a számítógéptermet.
A Hivatalban elavult minden, 2500 Ft+áfa minden bútordarab a K&H-nál leselejtezett, de
még nagyon jó állapotú bútorokból.
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Tari István képviselő: Az iskolába is lehetne szekrényeket vinni, mert ott is nagyon rossz
állapotúak vannak. Mindig arról beszélünk, hogy nem tudjuk mi lesz jövőre. Nem lehet még
1-2 évre sem előre gondolkodni. Csak azt tudjuk, hogy most mi van.
Kerek Oszkár polgármester: Még egyik évben sem lehetett olyan előkészületeket látni,
melyek most folynak a jövő évi költségvetést illetően.
Tari István képviselő: Miért nem lehet a beázó tetőrészt bitumenes zsindellyel, vagy
cseréppel megoldani? Nem tetszik ez a felosztás. Az Egészségügyi Centrumot kellene tovább
fejleszteni (fogászat, védőnők). Ebben nem lépünk.
Kerek Oszkár polgármester: Megegyeztünk az iskolaigazgatóval, hogy ha beázik a tető,
kijavítjuk bitumennel.
Az Egészségügyi Központ fejlesztésének folytatásához pályázatot kell igénybe venni. Ezt
ütemezve lehet folytatni, nem egyszerre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Most kaptuk az értesítést, hogy minden szempontból
megfelel a rendelő az ÁNTSZ-nek.
Kerek Oszkár polgármester: Az adóbevételből ki tudjuk fizetni az Egészségügyi Központ
utolsó részletét.
Szavazásra bocsátja a fejlesztésre elkülönített összeg felosztásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fejlesztésre
elkülönített 5 millió Ft felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:
 Iskolában: ablakcsere 500 E Ft az emeleten, fűtés átalakítás 300 E Ft.
 Óvodában: ablakcsere 600 E Ft, fűtés átalakítás 450 E Ft, 300 E Ft tornaszoba
kialakítása.
 HECS: akadálymentesítés, villamoshálózat cseréje, bizonylatok: 400 E Ft.
 Ifjúsági Klub : fűtés átalakítás, villamoshálózat felújítás 700 E Ft.
 Könyvtárhoz bejutás biztosítása az épületbe hátulról: 300 E Ft járdaépítés.
 Polgármesteri Hivatal: parketta 200 E Ft, bútor 300 E Ft.
 Védőnői Szolgálat: bejárati ajtó csere: 200 E Ft.
A fennmaradó 800.000,- Ft a tervezett bekerülési költségek esetleges,
indokolt emelkedésének finanszírozására, valamint a védőnői szolgálatnál
ablakcserére fordítható.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kerek Oszkár polgármester: Megkaptuk levélben a szovjet emlékmű áthelyezésének
feltételeit. Nagyjából ezeknek már most megfelelünk. Felolvassa a feltételeket.
Van egy tervünk a tér további átalakításáról, ill. a piac átalakítása is Leader keretből történne.
Tiszteletben kell tartanunk a hősi halott katonák emlékét, és a temetőbe kerülnének.
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Csontos András képviselő: Külföldön is vannak ilyen emlékművek, és el tudják viselni
ezeket, nálunk útban vannak mindenhol.
Kerek Oszkár polgármester: Rossz helyen van az emlékmű, mivel oda mást terveztünk
Tari István képviselő: Lehet hivatkozni arra, hogy már nem az eredeti helyén van az
emlékmű, és a köztér koncepciója alapján nincs megfelelő helyen.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy
kezdeményezhessem az áthelyezést méltó helyre.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabadság téren lévő
szovjet emlékművet a horti temetőbe helyezi át.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéshez
szükséges intézkedések megtételére, valamint az áthelyezéshez szükséges
nyilatkozatok, hozzájárulások, engedélyek beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: A Kft-nek most már kötelező a közbeszerzés elindítása.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Kft. elindíthassa a közbeszerzést, melynek
költségeit az önkormányzat vállalja át.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. által a közétkeztetés
biztosítására kiírandó közbeszerzési eljárás költségeit átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy szervezzenek pár napos külföldi utat Prágába,
mely a Képviselő-testületi tagoknak és intézményvezetőknek ingyenes lenne.
Tari István képviselő: Javaslom, hogy ha a testületnek és intézményvezetőknek ingyenes
lesz, a dolgozóknak is legyen lehetőségük részt venni 50 %-os támogatással.
Kerek Oszkár polgármester: Sok dolgozó van, azt nem tudja bevállalni az önkormányzat.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

116/2012.(IX.25.) sz. Határozat
Hort
Község
Önkormányzata
az
önkormányzati
képviselők,
intézményvezetők és intézményi dolgozók részére, megfelelő számú
jelentkező esetén, utazást szervez Prágába.
Az önkormányzati képviselők és az intézményvezetők utazásának költségeit
Hort Község Önkormányzata átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 31.

Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést
berekeszti.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő
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