JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
2/2013.(II.14.)
3/2013.(II.14.)
4/2013.(II.14.)

Tárgya:

Temetési segély iránti kérelmek elbírálása.
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása.
Az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása.
5/2013.(II.14.)
Köztisztviselői teljesítménycélok 2013.
6/2013.(II.14.)
Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
7/2013.(II.14.)
Kulturális Centrum Alapító Okiratának módosítása.
8/2013.(II.14.)
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulással megkötött Társulási Megállapodás módosítása.
9/2013.(II.14.)
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel megkötött társasági szerződés módosítása.
10/2013.(II.14.) Használati szerződés megkötése Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal.
11/2013.(II.14.) Polgármester megbízása árajánlatok bekérésére belső ellenőrzési
tevékenységre.
Rendelet száma:
Tárgya:
2/2013. (II.14.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése.
32013.(II.14.)
Az önkormányzat vagyona és vagyongazdálkodása.
013.
4/2013. (II.14.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető
helyettes, Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum igazgató, Dencs Zsuzsanna Kft.
ügyvezető,
Molnár Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Novák Lajos
könyvvizsgáló.
Napirend:
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása.
Nyílt ülés keretében:
2./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
3/ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.
4/ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról.
5./ Vagyongazdálkodási rendelet megtárgyalása
6./ Szociális rendelet megtárgyalása
7./ Köztisztviselők teljesítményértékelés célkitűzése
8./ Alapító Okiratok módosítása
9./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodás módosítása
10. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. –vel kötött Társasági szerződés módosítása
11./ Bejelentések, indítványok.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés továbbra is határozatképes.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
(Írásos anyag mellékelve.)

Kerek Oszkár polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II.14.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló Hort Község
Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)

Kerek Oszkár polgármester: Megkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,
tájékoztassa a jelenlévőket a bizottsági ülésről.
Tari István képviselő: Részletesen megtárgyaltuk az anyagot, elfogadásra javasoljuk a
Képviselő-testületnek.
Intézményekkel egyeztetések történtek. Igen visszafogottan terveztek az intézményvezetők.
Az önkormányzat támogatását megkurtították alaposan, ezért kell odafigyelni a
takarékoskodásra.
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben kérem az intézményvezetőket, úgy tervezzenek,
hogy a működés biztosítva legyen, ez a legfontosabb. Ha egyéb igényük van, a pénzügyi
helyzet alakulásának függvényében lehet csak megvalósítani.
Ez az év átmenet lesz a jó és rossz között, ugyanis az önkormányzatok támogatása jelentősen
lecsökkent. A gépjárműadó 60%-át, valamint az szja teljes egészét viszik. A költségvetésből
származó források nem fedezik a kiadásokat. Előző évi pénzmaradványt, 58 M Ft-ot
beépíthettünk a költségvetésbe. Ha ez nem lenne, akkor kb. ennyi hiánnyal állnánk itt. Ha
mindent megszüntetnénk,(juttatások, kult. élet) talán akkor lennénk nullán.
Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián voltam, ahol több mint
500 polgármester jelent meg nem kis felháborodással. Szeretnénk, ha működnének az
intézmények, némi fejlesztést tervezünk, de egyéb dologra nem marad pénz.
30-32 km úthálózat van, 60 km járda, és erre összesen 300 E Ft körül jut, ami nagyon kevés.
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Meg kell nézni, hogyan lehet csökkenteni a költségeket. Látok rá lehetőséget, kb. 10 M Ft-ot
megrázkódtatás nélkül lehetne megtakarítani. Így talán hiány nélkül tudnánk zárni ezt az évet.
Egy programot el fogok készíteni, melyhez kérem a képviselők, és jelenlévők segítségét.
Külső fejlesztések fedezete ebből lenne meg, pl. fogorvos, védőnők áthelyezése, főtér
felújítása, ill. tornaszoba elkészítése az óvodában. Egyesületeket is próbáljuk segíteni. Az
iskola már csak részben tartozik az önkormányzathoz. Most kaptuk meg, hogy kinek mit kell
finanszírozni. A hivatali létszámra remélhetőleg megkapjuk a támogatást. Lehet, hogy
ingatlan eladásban is kell gondolkodnunk.
Étkeztetésben léptünk, közbeszerzéssel 3,6 M Ft-ot takarítottunk meg. Cafetériát nem kaptak
a dolgozók januárban. Javaslom, hogy kapják meg, de a Hivatal dolgozza ki, milyen formában
lehet megoldani a cafetéria juttatást.
Hiteleink nincsenek, még pályázati pénzt kapunk valamennyit.
Pénzmaradványunkat ebben az évben felhasználjuk, és reméljük, hogy az eddigiekhez
hasonlóan némi támogatást ismét fogunk kapni.
Megkérem Novák Lajos könyvvizsgálót, mondja el véleményét költségvetésünkről.
Novák Lajos könyvvizsgáló: 2013-ban már nem kell véleményeztetni könyvvizsgálóval a
költségvetést. Az elmúlt időszakban olyan lépéseket tett ez az önkormányzat, hogy fenn tudott
maradni. A következő évben már ezt nem látjuk. Ha hitelt szeretnénk felvenni,
könyvvizsgálóval alá kell íratni. A betervezett folyószámlahitelre valószínűleg szükség lesz. I.
félévet lehet most látni, de remélhetőleg pótelőirányzatban vissza fogjuk kapni, amit most
elvesznek. Némi fejlesztés van betervezve, mely elfogadható, viszont többre nincs fedezet.
Éppen, hogy a működésre van fedezet. Ha nem lenne a pénzmaradvány, nem lehetne
finanszírozni a működést sem.
Fenntartható a költségvetési terv, és elfogadható szakmailag is. Reméljük itt nem lesz szükség
létszámleépítésre. Szigorú, takarékos költségvetési gazdálkodás szükséges. Ha viszont
fejlődés nem történik, az visszafejlődést eredményez.
Kerek Oszkár polgármester: Koncentrálnunk kell a szoros, takarékos gazdálkodásra, és a
költségek csökkentésére. Nekünk szerencsénk, hogy a pénzmaradványt hozzá tudtuk tenni,
valamint az, hogy takarékoskodtunk. Április végén át kell gondolnunk a költségvetési
koncepciót. Fejlesztést csak ott lehet végezni, ahol megvan a fedezet.
Tari István képviselő: Nagyon borúlátóan nézzük a költségvetést, azonban ettől sokkal
rosszabb helyzetben is voltunk pl. 2006-ban. Ismerve a környékbeli települések helyzetét, mi
szerencsésebb helyzetet teremtettünk. Nem nekünk kell főként rettegnünk, hanem ott, ahol
nincs fedezet. Őket pedig ki fogják segíteni. Mi takarékos magatartást tanúsítottunk, nem
mertünk nagyobb fejlesztéseket végezni, viszont akik belementek ilyenbe, anyagi segítséget
kaptak. 6 M Ft fejlesztés lett betervezve, ami nem sok, de még is jut mindenhova. Nagy
odafigyeléssel megtaláljuk azokat a forrásokat, melyek segíthetnek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Láthatjuk, hogy milyen szűkös a költségvetés. Elég nagy
vihart kavart a konyha megszüntetése az elmúlt évben, viszont ott nagy megtakarítás történt.
Közbeszerzéssel újabb megtakarítás várható ebben az évben is. Ez is hozzásegített bennünket
ahhoz, ne legyenek nagy gondjaink. Ezért is jó, hogy megléptük a konyha bezárását.
Elképzelhető, hogy összevonnak önkormányzatokat, mert ennyit nem tudnak fenntartani.
Kerek Oszkár polgármester: Ha a költségvetést nem lehet tartani, következményei lesznek.
Mínuszos költségvetést nem lehet tervezni sem.
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Molnár Istvánné képviselő: Azt tapasztalom, hogy a költségvetés minden évben nehezebb,
hiszen a megszorításokról szól. Hozzáértő kezekben van a költségvetés, és az intézmények is
tudomásul vették, hogy takarékosan kell gazdálkodni. Ha nem ilyen emberek látnák el a
feladatot, nem tudnánk ilyen eredményt felmutatni. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
ebben részt vettek.
Kerek Oszkár polgármester: Mi az intézményvezetők véleménye?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Igyekeztünk a tavalyi tényszámokat nem átlépni,
csupán az infláció mértékét vettük figyelembe. Bízunk benne, hogy ebben az évben
zavartalanul működhet az óvoda. Örülhetünk, hogy az ablakok cseréje megtörtént, redőnyök
is felszerelésre kerültek. Sajnos nem nyertünk pályázatot a tornaszobára forráshiány miatt. Az
önkormányzat próbálja önerőből megoldani, hogy mégis legyen a gyerekeknek tornaszoba.
Sérelmesnek tartjuk, hogy az SNI-s gyermekekre nem kapunk támogatást. Előírják, hogy
milyen hátránycsökkentő feladatokat kell elvégezni az oktatási intézményeknek, viszont
anyagi támogatást nem ad az állam. Tisztelettel megköszönöm a testületnek, hogy így
dolgozott, és az intézmények ez által nincsenek kétségbeesve. Sokat jelent az 58 M Ft
megtakarítás. Reméljük, hogy mivel Hort nagy település, nem bennünket fognak odacsatolni
valahova. Igyekszem odafigyelni a beszerzésekre, alpolgármester úr engedélyével történik
minden. A rezsiköltségből nem tudunk kijönni valószínűleg, de odafigyelünk továbbra is a
takarékosságra.
Azon vagyunk, hogy saját magunk megoldjunk dolgokat. Sporteszközökre nyertünk 100 E Ftot, most jótékonysági bált szervezünk. 2 terem elavult parkettáját remélhetőleg sikerül
megvásárolni, és 2 terem parkettázására vállalkozótól kaptunk felajánlást, melynek nagyon
örülünk.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az iskola költségvetése lényegesen lecsökkent az előző
évihez képest. Nem látom, hogy honnan fog betermelődni az a több mint 40 M Ft, melyet az
önkormányzat adott eddig a költségvetéshez. Dologi kiadásoknál szükség lett volna több
mindenre, de tudomásul vesszük, hogy a működésre kell koncentrálni. Karbantartásokat el
kell végezni, hogy a gyerekek normális körülmények között tanulhassanak. Vágyaink egy
része az ablakok cseréjével teljesült, mely állítólag heti 300 m3 megtakarítást eredményez.
Kiadásainkat az elmúlt évihez igazítottuk. Reméljük, hogy a működéshez elegendő lesz.
Megkaptuk a 2%-ot, és cafetériát eddig. Ha most nem kapjuk meg, anyagi veszteség éri a
dolgozókat, sőt a minőségi bérpótlék is veszélyben van. Erről konkrét információt nem
kaptunk. Az önkormányzat ezekkel becsülte meg a dolgozóit.
Úgy gondoljuk, hogy továbbra is Hort községhez tartozunk, ezért felelősséggel tartozunk az
önkormányzatnak és a gyerekeknek is. Ha esetleg kapunk plusz pénzt, vannak elképzeléseink
fejlesztésre. 1 M Ft-os tételt terveztünk fejlesztésre saját erőből, ill. szülői segítséggel.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola speciális terület. A helyzet ellenére is fejlesztettük,
és lehetőség szerint fejlesztjük továbbra is. Szeretnénk működtetni is.
Molnár Ferenc, Települést Üzemeltető Iroda vezetője: Nagyon örülünk az új autónak, jó
lenne garázsban tartani, most letakarva tartjuk. Örülünk annak is, hogy az ebédet már nem
kell kihordanunk, ez is megtakarítást eredményez.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. vissza tudta hívni az áfát, ételkiszállítást megoldotta, ez
mind megtakarítást termel. Egyéb dolgokkal még többet tud majd eredményezni a Kft.
működése.
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Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke: A pénzelvonásokkal kellemetlen helyzetbe
juttatták az önkormányzatokat, melynek a végét nem láthatja senki.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról.
Tari István képviselő: Sportkör, HÖTKE, Vöröskereszt, Ezüsthold Nőegylet, Lovas
Egyesület, ezeket támogattuk valamely összeggel. Igaz nem tudták ezzel teljesíteni
elképzeléseiket. Valamennyien el tudtak számolni az önkormányzat által adott támogatás
felhasználásáról. Az Ezüsthold Nőegylet 150 E Ft-os kapott volna, de csak a könyvelési díjat,
61E Ft-ot használtak fel. Nem tudták felhasználni a teljes összeget. Ebben az évben
módosultak bizonyos számok. A tervezés szerint a Sportkör, Lovas Egyesület, HÖTKE 200 E
Ft-ot, Ezüsthold Nőegylet 150E Ft-ot, Vöröskereszt 100E Ft-ot fog kapni. Felhívom a
figyelmet arra, hogy a civil szervezetek egyenként fizetnek ki kb. 60 E Ft-ot könyvelésre,
mely 5 civil szervezetnél elég nagy összeg. Ne erre menjen el az önkormányzat támogatása.
Más módon, közös könyvelővel kellene megoldani ezt a feladatot, hogy egyéb dologra tudnák
fordítani a megkapott pénzeszközt. Ebben a Kft. ügyvezetőjének segítségét kérem.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Vagyongazdálkodási rendelet megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: 2000 szeptemberében fogadta el a testület a rendeletet,
azóta egy alkalommal történt módosítás. Törvényi változás miatt új rendeletet kellett
kidolgozni. Nem volt célszerű módosítani a régit, annyi minden változott, ezért célszerű új
rendeletet megalkotni. Kormányhivatal bekérte az érvényes rendeletünket, melyet meg is
küldtem. A mai napon felhívást írtak arról, hogy nem felel meg a törvényi előírásának. Mivel
elkészült az új rendelet, eleget tudunk tenni a felhívásnak.
Eddig forgalomképes, és forgalomképtelen vagyonról beszéltünk, most már kötelező az
összes vagyontárgyat feltüntetni, és besorolni. Törvény szabályozza, hogy mit, hova kell
besorolni. Ennek alapján készült a besorolás.
A bérbeadási összegek maradhatnak is a régiek, de emelésre is van lehetőség.
Tari István képviselő: Bizottságon megtárgyalnánk, és akkor módosítsuk ezt a részt, ha úgy
javasolja a bizottság.
Laczikné dr. Barati Katalin: Akkor jelenleg marad az eddigi mérték.
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Kerek Oszkár polgármester: A különböző bérleti díjak módosítása indokolt. Jó lenne, ha
következő testületi ülésen megtárgyalnánk ezt. Nehézgépjárművek, kamionok, autóbuszok
parkolnak lakókörnyezetben, és zavarólag hatnak, rongálják az utakat. KRESZ tiltja a
parkolásukat, rendőrség felméri ezeket, és eljár a tulajdonosokkal szemben, mert a
telephelyen szabad parkolniuk. Tönkreteszik az utcákat. Több helyen látható, hogy kombájn,
eke is az utcán parkol, mely szintén nem megengedhető. Minél előbb tárgyalja meg a
bizottság, ez a kérésem.
Tari István képviselő: Azokat az eszközöket, melyek nem alkalmasak használatra, mérjük
fel, és selejtezzünk. A pénzügyön is nagy mennyiségű iratot tárolnak, melyet nem ott kellene
tartani.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogszabály határozza meg, hogy melyik iratot mikor
kell selejtezni, a tárgyakkal is elvégezzük a selejtezést.
Molnár Istvánné képviselő: A forgalomképes ingatlanok között kertek szerepelnek, érdemes
lenne megvizsgálni, hogy olyan személyeknek, akiknek közel van az ingatlanához, talán
értékesíteni lehetne.
Tari István képviselő: Kérem a jegyzőnőt, hogy a garázsoknál nézzék meg a területet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Vagyongazdálkodási Rendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
(rendelet mellékelve)

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális rendelet megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Célszerű lenne, hogy a temetési segélyek a képviselőtestület hatásköréből polgármesteri hatáskörbe kerüljenek át. Olyan speciális ellátási forma,
melyre az adott helyzetben van szüksége az igénylőknek, ne kelljen várni a testületi ülésre
hosszabb időt. Az ügyintézési határidő 30 napos, ezért hosszabbítanunk kell több esetben. A
szociális rendeletet ebben a tekintetben szükséges módosítani. Jogi akadálya nincs.
Molnár Istvánné képviselő: Semmi akadálya nincs, úgyis jövedelmi viszonyok alapján
állapítható meg, és valóban sokkal gyorsabban hozzájuthatnak az érintettek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyetértek a javaslattal úgy, hogy kapjunk tájékoztatást a
következő testületi ülésen arról, hogy kik kaptak ilyen támogatást.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselők teljesítményértékelés célkitűzése
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Kormányhivatal munkajogi ellenőrzést végzett, és
megállapították, hogy nem szerepel a köztisztviselők anyagában a teljesítménykövetelmény.
Ez nem mostani követelmény, minden évben szükséges előírni, majd értékelni a teljesítményt.
Lehet bért emelni annak, aki jól végzi munkáját, de csökkenteni is lehet. Ez ösztönzőleg is
hat a dolgozókra. Minden évben el kell fogadni a testületnek.
Általános célokat határoztam meg, ezek alapján fogom az egyes köztisztviselőkre
meghatározni a konkrét célokat.
Tari István képviselő: Azt hiszem 2008-ban már hiányként felhoztuk ezt az akkori
jegyzőnek, de nem került rá sor. Azt is szeretném kérni, hogy nézzük meg a munkaköri
leírásokat, mert azok sem voltak meg.
Jónak tartom a szempontokat, de a mostani költségvetési helyzetben nem megoldható az 50%os béremelés.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Komoly lehetősége lett volna ennek még 2008-ban,
viszont most sokkal kevesebben dolgoznak a Hivatalban, sokkal többet. Ezt csak jól lehet
csinálni.
Kerek Oszkár polgármester: Korábban nem tartották be a jogszabályt, de arra kell
törekednünk, hogy helyesen járjunk el. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Köztisztviselői teljesítménycélok 2013.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Köztisztviselői
teljesítménycélok 2013.” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi teljesítménycéljait
az alábbiak szerint határozza meg:
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A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők
munkájának segítése;
A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a változások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű alkalmazása;
Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása, szakszerű
ügyintézése;
A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
Kintlévőségek csökkentése;
Belső kontrollrendszer működtetése;
Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2013. február 28.

Tari István képviselő: Nagyon örülök, hogy a pénzügy ilyen hozzáállást tanúsított a
költségvetés elkészítésénél, megköszönöm munkájukat.
8. Napirendi pont megtárgyalása:
Alapító Okiratok módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Decemberben elfogadta a testület a módosításokat. Az
akkori előírásoknak megfeleltek, de ebben az évben kerültek benyújtásra, és most már nem
felel meg a jelenlegi jogszabályoknak. A MÁK nem tudta teljes egészében elfogadni, ezért 20
napot határozott meg a módosításra, ezért került a testület elé.
Az óvoda nevét kifogásolták, mert sok Benedek Elek óvoda van, ezért javasolták, hogy Horti
Benedek Elek Óvoda legyen.
Típusa: csak óvoda, eddig napközi otthonos volt. Azonosítókat nem kötelező szerepeltetni, ne
kelljen mindig módosítani miatta az Alapító Okiratot.
A Polgármesteri Hivatal nevét törvény határozza meg, mely szerint „Horti Polgármesteri
Hivatal” lehet.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: 2010 májusában neveztük el az óvodát, azóta nem
kifogásolta senki. A változás csak az alapító joga, vagy a nevelőtestület is beleszólhat?
Laczikné dr. Barati Katalin: Természetesen javasolhatja a nevelőtestület.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Szeretnénk megtartani a Benedek Elek nevet, és mivel
együtt találtuk ki ezt a nevet, a nevelőtestület elé terjeszteném.
Kerek Oszkár polgármester: A név meghatározásának lehetőségét átadjuk az óvoda
nevelőtestületének, és utána rendkívüli ülést kell tartanunk. Február 22-ig adjon javaslatot az
óvoda.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2013. (II.14.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Benedek Elek Óvoda
Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület felkéri a Benedek Elek Óvoda nevelőtestületét, hogy véleményezze az
intézmény névváltoztatását.
Javasolt név: Horti Benedek Elek Óvoda
Felelős: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
Határidő: 2013. február 22.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Polgármesteri Hivatal nevéről később tudunk
dönteni, mert fel kell tűntetni, hogy mely szervek felett rendelkezik, és az óvoda nevét is kell
itt szerepeltetni. A következő testületi ülésen tud erről is dönteni a testület.
A Kulturális Centrum elnevezését is módosítani kell, mert két székhely lett feltüntetve,
azonban az egyik székhely, másik telephely lehet.
Székhelyként a könyvtárat jelöltem meg, telephelyként a Művelődési Házat, de a testület dönt
természetesen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013. (II.14.) KT határozat

Tárgy: A Kulturális Centrum Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Kulturális Centrum
Alapító Okiratának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Kulturális Centrum Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény neve: Hort Község Önkormányzatának Kulturális Centruma
Az intézmény székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 23/a.
Az intézmény telephelye: Közösségi Ház 3014 Hort, Szabadság tér 23.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
Alaptevékenységi szakágazati száma: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység, Államháztartási
szakágazati tevékenység: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a Módosító Okiratot, és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirattal együtt a megadott határidőn belül nyújtsa be a Magyar Államkincstár
részére.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 8 napon belül

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Kerek Oszkár polgármester: A társulásba négy település belépett tagként, ezért szükséges a
Társulási Megállapodás módosítása. Szavazásra bocsátja a Megállapodás módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013. (II.14.) KT határozat
Tárgy: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról,
tagfelvételről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának
módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról, tagfelvételről” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Hort Község Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Társulási megállapodás XII./3.
pontja kiegészítésre kerüljön az alábbival:
„A társuláshoz csatlakozni az év folyamán – a társulási megállapodásban meghatározottak
szerint – bármikor lehetséges.”
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Társulási megállapodáson átvezetésre kerüljenek a jogszabályi változások.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hort
Község Polgármesterét arra, hogy a Társulási megállapodás XII./3. pontjának fentiek szerinti
kiegészítésre, illetve a Társulási megállapodáson a jogszabályi változások átvezetésére
igennel szavazzon a Társulási tanács ülésén, továbbá felhatalmazza a társulási megállapodás
változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét tartalmazó okirat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és Ecséd Község
Önkormányzatok.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen előterjesztés
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hort
Község polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal
kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Hort Község Önkormányzata képviseletére.
Határidő: értelemszerűen (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. –vel kötött Társasági szerződés módosítása.
Kerek Oszkár polgármester: A Hulladékgazdálkodási Kft.-nél új ügyvezetőt kell választani,
emelésre kerül a törzstőke, ezért módosítani kell a társasági szerződést.
Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2013. (II.14.) KT határozat

Tárgy: A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető
megválasztásáról, jegyzett tőke emelésről, valamint a társasági szerződés módosításáról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, jegyzett tőke
emelésről, valamint a társasági szerződés módosításáról” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013. február 4.napján
megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy 2013. február 4. napjával elfogadja
Kátai István (an.: Jarábik Katalin, szül.: Budapest, 1960.03.27) 5130 Jászapáti, Magyar utca
14. szám alatti lakos ügyvezető lemondó nyilatkozatát és ennek megfelelően közös
megegyezéssel megszüntesse az ügyvezető megbízási szerződését a jelen határozati javaslat 1.
számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
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Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon
arra, hogy a társaság taggyűlése a társaság ügyvezetőjének a taggyűlés napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra megválassza Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária
Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakost.
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon
arra, hogy Decsi Ferenc ügyvezető ügyvezetői tisztségét a jelen határozati javaslat
mellékletében foglalt megbízási szerződésben foglaltak megfelelően havi bruttó 300.000,-Ft
megbízási díj ellenében lássa el, továbbá az ügyvezető jogosult a tevékenysége ellátásával
kapcsolatban felmerülő, igazolt költségei megtérítésére is.
Hort Község Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz és tudomásul veszi Decsi Ferenc
(anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakos) a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetését munkaviszony keretében
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaságban vállalt vezető tisztsége mellett továbbra is változatlan
feltételek mellett ellássa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság
székhelye módosításra kerüljön akként, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti
székhely törlésre kerüljön és székhelyként a 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatti
ingatlan kerüljön bejegyzésre.
Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó
üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hort Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli
hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint:
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése:
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Palotás Község Önkormányzatát – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042
Palotás, Kossuth út 1.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,
Vanyarc Község Önkormányzatát – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye:
2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,
Kisbágyon Község Önkormányzatát – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 3046
Kisbágyon, Szabadság út 21.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,
Bér Község Önkormányzatát – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér,
Petőfi út 32.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,
Ecséd Község Önkormányzatát – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013
Ecséd, Szabadság u. 139.; jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő
felemelését, mely készpénz befizetésével történik.
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra
nem kötelezi.
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában elsőbbségi
jogát nem kívánja gyakorolni.
Palotás Község Önkormányzatát – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042
Palotás, Kossuth út 1.;
Vanyarc Község Önkormányzatát – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye:
2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.;
Kisbágyon Község Önkormányzatát – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 3046
Kisbágyon, Szabadság út 21.;
Bér Község Önkormányzatát – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér,
Petőfi út 32.;
Ecséd Község Önkormányzatát – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013
Ecséd, Szabadság u. 139.;
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a társaságnak tagjai
kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett arányban meg akarják szerezni.
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Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződését teljes körűen megismerték és annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a felemelt
törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a – fent meghatározottak
szerint - a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20
naptári napon belül átutalás útján befizetik.
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillióötszázezer forint összegű törzstőkéje 19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összeg
lesz.
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét.
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza
Hort Község Önkormányzatának polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat
aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Hort Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hort Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013. február 4.napján
megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen határozati javaslat
mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést módosító okiratot, a
jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

11./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Képviselő-testületnek el kell fogadnia az iskola
használati szerződést, valamint a polgármestert meg kell bízni a szerződés aláírásával.
Kormányrendeletben leírták, hogy kinek, mi a feladata.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa a főbb pontokat, majd szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (II.14.) KT határozat
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Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 74. §-a alapján a Batthyányi József Általános Iskolában található
ingó és ingatlan vagyon használatára kötendő használati szerződést a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 8. mellékletének
figyelembe vételével jóváhagyja.
Felhatalmazza Hort Község Polgármesterét a szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A belső ellenőrzést a Kistérség végezte, viszont kötelező
feladat, ezért továbbra is el kell végeztetnünk. Árajánlatot kérjünk, és utána döntsünk. Erre
kérek felhatalmazást. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását:
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2013. (II.14.) KT határozat
Tárgy: Belső ellenőrzés 2013.
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belső ellenőrzés 2013.”
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 2013. évben tartandó belső ellenőrzés elvégzésére árajánlatok
bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel szerződést kíván kötni.
Felhatalmazza Hort Község Polgármesterét az árajánlatok bekérésére, azok megvizsgálását
követő – az 1. pontnak megfelelő – döntés meghozatalára és a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

Tari István képviselő: Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban van észrevételem. Az ajtók nem
megfelelőek, mert kihallatszik a vizsgálóból minden. Nem tartozik senkire, hogy kinek, mit
mond az orvos. Több ember kifogásolta és jelezte ezt a helyzetet.
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Kerek Oszkár polgármester: Küszöböt helyeztünk el, hogy csökkentsük ezt a problémát. Az
ajtón lehet még megoldást keresni. Van olyan megoldás, mely kb. 10 E Ft-ot jelentene
ajtónként.
Molnár Istvánné képviselő: Több ember jelezte, hogy a ravatalozónál meg kellene nézni a
pad elhelyezés lehetőségét, mert az idősek nem tudnak végig állni egy temetést. Szükség
lenne 2-3 padra. Nem kerülne túl sokba.
Kerek Oszkár polgármester: Levélben megkereshetem az egyházat, de nem az
önkormányzaté sem a temető, sem a ravatalozó.
Tari István képviselő: Megnézem, hogy mennyiért lehetne padokat beszerezni.
Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke: Egyetértek Molnár Istvánné felvetésével. Nagyon
elhanyagolt a temető, a vízakna teteje is veszélyes. Egyetértek azzal is, hogy a polgármester
úr szólítsa fel az egyházat. Azt is kérem jelezni, hogy a szemetet szállítsák el, és ne égessék,
mert felháborító volt az ősszel, amit ott végeztek.
Kerek Oszkár polgármester: A gazos területek rendben tartásába be tudunk segíteni esetleg.
Adtunk már 12 db széket is a ravatalozóhoz. Meg kell kérdezni, hogy hozzájárul-e az egyház
a padok elhelyezéséhez. Saját magunk is készíthetünk esetleg.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Azok az emberek az elszenvedői a kialakult
helyzetnek, akik kijárnak a temetőbe. Valóban elhanyagolt.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszönte a megjelenést, és az ülést
berekesztette.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő
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