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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Lakatos Georgina
pénzügyi előadó, Ambruzs Henrietta pénzügyi előadó, Kovácsné Lőrincz Katalin pénzügyi
előadó, Vargáné Hegyi Mónika Védőnői Szolgálat intézményvezető, Kis Edit HECS
intézményvezető, Molnár Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezető, Filep Bertalan
iskolaigazgató.
Meghívott vendég: Maka Attila ASPex-Consulting Kft. (Gyöngyös) képviseletében
Napirend:

Nyílt ülés keretében:
1./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
2./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről
5./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
6./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a
napirendre vonatkozóan. Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 1. napirendi pont a végén
kerüljön megtárgyalásra, továbbá a 2014. évi koncepció napirendi pontot töröljük, mert
változott az elfogadás határideje. A javaslatot a Képviselő-testület elfogadta.
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Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Dr. Nagy Tamás alpolgármestert és
Molnár Istvánné képviselőt javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.
(Írásos anyag mellékelve)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Köszöntöm a megjelenteket. Elég részletesen kifejtettem az
előterjesztésben a témát, nem kívánom kiegészíteni. A teljesség igénye nélkül készült az
előterjesztés, hiszen még nincs lezárva az év. Az eredményt befolyásolhatja pl. a beruházások
értékelése, mivel a nyílászárók cseréje áthúzódott 2013. évre. Amennyiben van kérdésük,
szívesen válaszolok.
Kerek Oszkár polgármester: Ha a Kft. eredményes, akkor a testület dönthet a nyereség
felhasználásáról. az eddigi tevékenységek folytatódhatnak ebben az évben is. Alapvetően
pályázatfüggő néhány tevékenység, ahol eredményt lehet elérni.
Habány György képviselő: Hősök tere útjavítással mi a helyzet?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Két cég végezte a munkát, az egyik martaszfaltot terített le, a
másik az emulziót öntötte rá. Rossz állapotban van, de ennek egyik oka, hogy lekerítettük a
területet, táblát helyeztünk ki, mégis közlekedtek kamionok, tehergépjárművek, és az Ózon
büfé árufuvarozója is, pedig szóltunk nekik. A Goods Market áruszállítója is ráment a
területre, de az üzlet kifizette az okozott kárt.
Habány György képviselő: Ki végzi a közvilágítás karbantartását? Hány ajánlat érkezett?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A gyöngyöshalászi Geolux Kft. végzi a karbantartást. Több
ajánlatból választottuk ki a legkedvezőbbet polgármester úrral.
Habány György képviselő: Korábban jeleztem, hogy horti vállalkozó is lenne, és talán jobb
lett volna, ha ugyanennyiért elvállalta volna.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Elnézést kérek, ha így volt, valószínűleg elfelejtettem.
Kerek Oszkár polgármester: A megállapodás1 évre szól, lehet utána váltani, gyakorlatilag
az a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen.
Tari István képviselő: Nagyot fejlődött a Kft., és sokszorosára nőtt a feladat. A létszám is
növekedett, nagy részük szorgalmasan dolgozik, de utal rá, hogy vannak, akik a korábbi
szokásaik alapján nem egészen megfelelően dolgoznak. Át kell tekintetünk a létszámot, és
munkavégzés minőségét is. A nehézségeket ki kellene küszöbölnünk, mindannyiunk feladata,
hogy segítséget nyújtsunk a Kft. munkájához. Jónak értékelem a beszámolót és az Üzleti
Tervet.
Kassa László képviselő: A Bisztró melletti parkoló kérdést többször felvetettem.
Kft-nek 13 alkalmazottja van, milyen összetételű?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Vannak, akik az étkeztetésnél dolgoznak, vagy takarítanak az
intézményeknél, kommunális feladatokat látnak el, és van egy asszisztensem, aki helypénzt és
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térítési díjat szed, koordinálja a Kulturális Centrum helyiségeinek bérbeadását. Sokrétű
munkája van.
Kassa László képviselő: A térítési díjakkal kapcsolatban vetem fel, hogy Urbánné számlát
mutatott arról, hogy fizetnie kell valamelyik szakkör után bérleti díjat. Miért kell neki fizetni?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A jegyző asszonnyal megbeszéltük, hogy kik azok, akiknek
fizetni kell. 12 alkalom után 1 kedvezmény van. A testület dönthet arról, hogy kik fizessenek,
és kik nem.
Tari István képviselő: Úgy tudom Urbánné is szed pénzt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: FB ülésen is szóba került a probléma. Kifejtette az
ügyvezető, hogy mire van jogosultsága, és mire nincs. Az FB arra kérte az ügyvezetőt, hogy
az iskola a leendő tanterv tudatában állítsa össze azt az igényt, mely a tornateremre
vonatkozik.
Önkormányzati közpénzt használunk fel. Az iskolán kívüli egyéb különóránál, vagy
foglalkozásnál a testület eldönti, hogy miben fog támogatást adni a civil szervezeteknek,
szakköröknek. Ki kell számolni, hogy mi mennyibe kerül, és ezen belül mit adunk az
iskolának, és egyéb szakköröknek, csoportoknak. A testületnek kell eldönteni ezt a kérdést.
Farsangi bálok miatt is hosszú ideig fűtünk, mivel elkezdődnek már novemberben a próbák.
Habány György képviselő: A szakkör nem a tornateremben van, hanem a Kulturális
Centrumban. Arról volt szó, az Kulturális Centrum szakkörei nem fizetnek.
Kerek Oszkár polgármester: Ez egy önszerveződő csoport, nem egy szakkör. A testületnek
kell eldönteni, hogy mit támogat. Az óvodát és iskolát kell támogatni, és az onnan működő
csoportokat. Egyéb szerveződés támogatásáról a testületnek kell döntenie.
Van-e vélemény a Kft. működésével kapcsolatban, és a 2013-as évben végzendő munkáról?
Molnár Istvánné képviselő: Bérleti díjak emeléséről döntött a testület, milyen volt a
fogadtatás?
A beszámolót jónak tartom, tájékoztatást kaptunk a Kft. munkájáról, örülök az eredménynek.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Az emeléseknek általában nem jó a fogadtatása, ezért
próbálunk kedvezmény biztosítani 12 alkalom után 1 bónusz. Sok költségről beszélhetünk:
nyomtatvány, módszerek kidolgozása, nagyon sok munka van mögötte.
Kerek Oszkár polgármester: A közétkeztetésnél a bevétel-kiadás minimális veszteséget
mutat. Ez volt a cél eddig is, ami most megvalósulni látszik.
A közvilágítás karbantartásához az önkormányzatnak nem kell kifizetni 1 M Ft-ot, ez viszont
nyilvánvalóan nem látszódik nyereségként, mégis eredmény.
Szavazásra bocsátja az Kft. Üzleti Tervének elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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34/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
elfogadása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. december 31.

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Utolsó oldalon látható legjobban a tényleges működés. 2012től indulva 31 M Ft volt az áthozott összeg, majd a bevételi oldalt, és kiadási oldalt
figyelembe véve így jön össze az 58M Ft pénzmaradvány. Ez mutatja az önkormányzat
eredményességét.
Az intézmények teljesítése is megfelelő.
Kérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a bizottsági ülésen
elhangzottakról.
Tari István képviselő: Az 58 M Ft –ot át tudtuk hozni erre az évre. A táblázatok mutatják,
hogy ez miből tevődött össze. Normatívák megérkeztek időarányosan, és százalékosan is. A
Kft-vel együtt 9 szervezet kapott támogatást. Gazdaságosan, jól működő társaságokat érdemes
támogatni.
A pénzügyi csoport munkáját jónak értékelem, kiemelkedően sokat dolgoztak.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: Vagyonmérlegünk a beruházások mértékével emelkedett.
Szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetési zárszámadás elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV. 24. ) Rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásról
(rendelet mellékelve)

3. Napirend megtárgyalása:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző:
A módosítás kizárólag olyan paragrafusokat tartalmaz, mely az új önkormányzati törvény
megváltoztatásának következménye.
A kormányhivatal is felhívta figyelmünket a módosításra. Csak olyan rendelkezések vannak
benne, melyeket a törvény határoz meg számunkra. Semmi egyebet nem tettem bele. A
testület egyéb belekerülendő dolgokról dönthet. Az adott, hogy mi ne legyen benne.
Habány György képviselő: Meglepődtem, mert nagyon beszűkült, tömör. A többi része
hatályban marad? Ez nem derült ki számomra. Mindig elmondom, hogy bármilyen módosítást
küld a jegyzőnő, korrektúrázva kérem, hogy lássuk mi változott.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jogszabály írja elő, hogy kell kinéznie a módosító
rendeletnek. Mellé oda tudjuk tenni az egységes szerkezetbe foglalást is, de az
előterjesztésnek másképp kell kinéznie.
Habány György képviselő: Ugyanazon pontok nem ugyanazt tartalmazzák.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Fel van tüntetve, hogy melyik paragrafust
módosítottam.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Számomra világos a megjelenése, nem jelentett
különösebb gondot az értelmezése.
A 3. sz. mellékletnél a minősített többséggel eldöntendőkhöz van megjegyzésem: ha
képviselő nem jelenik meg, megszűnhet a képviselői jogviszonya, itt ellentétet látok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Továbbítom a kormányhivatal felé az ellentmondást.
Kerek Oszkár polgármester: A módosítást meg kell tennünk a törvényi változások miatt,
nem mi találtuk ki.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szabályozzuk a „Hort” név használatát, hogy gazdasági
szervezetek hogyan használhatják esetleg címerrel együtt.
Habány György képviselő: Ha levédetjük, csak akkor szabályozhatjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzatnak hozzá kell járulni pl. a címer
használatához, csak úgy használhatják, illetve a „Hort” névhez is.
Laczikné dr. Barati Katalin: Külön rendeletben lehet szabályozni ezeket a dolgokat.
Kerek Oszkár polgármester: A javaslatok alapján kérem, hogy jegyző asszony dolgozza ki,
milyen lehetőség van a Hort név használatának szabályozására.
Szavazásra bocsátja az SZMSZ elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (XII. 1.) Rendelete
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A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
(rendelet mellékelve)

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről.
(Írásos anyag mellékelve.)

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Vincent Auditor végezte ezt a tevékenységét. A
zárszámadási rendelettel egyidejűleg ezt is el kell fogadni. Voltak hiányosságok, melyeket
pótolni fogunk. Kiemelném, hogy a konyhánál nem igazán úgy működtek a dolgok, ahogyan
kellett volna. Nem volt megfelelő a nyilvántartás, az alapanyagok raktározása sem volt
megfelelő. Ez annak a megerősítése, hogy érdemes volt az étkeztetést a Kft-re bízni. Most
már nem nekünk kell nyilvántartást vezetni, hanem a Kft-nek. Számunkra nem merülhet fel
probléma.
A Polgármesteri Hivatalnál javítani fogjuk a dolgokat.
Iskolánál a tankönyvi ellátással kapcsolatban volt kifogás, mely már nem ránk tartozik.
Minden évben el kell végezni a belső ellenőrzést, és annak összefoglaló jelentését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzésről
készült beszámolót elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Vincent Auditor Kft. részére küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül

Habány György képviselő: Az iskolaigazgatótól kérdezem, hogy milyen tapasztalatai
vannak az átalakulás után?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Országos szintű összevonást élünk meg úgy, hogy gazdasági
év kezdetével történt. Sokat dolgoztunk vele, a hivatallal és tantestülettel együtt. A
működtetés terén van költségvetésünk. Az önkormányzat továbbra is jó gazdája az iskolának.
Minden olyan dolog megy tovább, ami eddig volt.
Szakmai költségek: kezdetben nehézségekbe ütköztek. Valószínűleg a következő tanévtől
könnyebb lesz.

7

Rengeteg új szabályzatot kellett és kell készíteni. Teljesen új gazdasági rendszerben kell
működni. Ami eddig gördülékenyen működött a hivatallal, ez bonyolultabb, nehézkesebb a
tankerülettel.
Most fogja átellenőrizni a tankerület minden papírunkat. Eddig a pénzügyi csoport végezte az
iskolával kapcsolatos dolgok kezelését. Most minden áthárult az iskolára. Hetekkel korábban
kell engedélyt kérni mindenre, majd valamikor teljesül a pénzügyi kifizetés, pl. versenyekre
történő utazáskor, és egyéb esetekben is.
Sok a papírmunka, nagy hangsúlyt fektetnek a szabályzatok elkészítésére. Sokkal több, más
szerkezetű munkánk van.
Vegyes a kialakult kép a rendszerről. A gyermeklétszám függvényében nem tudjuk, hogy
esetleg hogyan kell átutazni kollégáknak más településre.
Egy igazgató helyettes helyett most már 2 helyettes lehet, így a sok munkából áthárul egy
rész.
Pedagógiai asszisztenst alkalmazhatunk a következő tanévben. Könyvtárat kell működtetni.
Helyiséget kell kialakítani, melynek költsége az önkormányzaté lesz. Valószínűleg a felújítás
rovására fog menni.
Belső ellenőrzés: 2010. évre vonatkozott, más volt az igazgató. 2011-ben új rendszer szerint
kezdett működni ez a dolog. Az ingyen tankönyvön már nincs vesztesége az
önkormányzatnak, mint korábban ez előfordult. Megváltoztattuk ennek a rendszerét, és még
változni is fog. A szülők csekken fogják befizetni a tankönyv árát. Tanulságos volt a korábbi
eset. A belső ellenőrzés ezt a területet rendben találta.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Van egy pályázati lehetőség térfigyelő kamerákra. Átadom a
szót Maka Attilának, hogy adjon erről tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
Maka Attila: Biztonságtechnikai felmérést végeztünk néhány évvel ez előtt. A BM-nek
fejlesztünk és tervezünk bűnmegelőzés miatt térfigyelő kamerákat.
Különböző települések bevezető útjain létesítünk térfigyelő pontokat. Minden áthaladó jármű
rendszámát rögzíti, összeköttetésben állunk az ORFK nyilvántartásával. A rendszám alapján
körözött személyeket, gépjárműveket, okmányokat kiszűri. Forgalomból kivont
gépjárműveket is kiszűri.
Rendőrségi felmérések alapján a bűncselekmények nagy részét gépjárművel követik el, ún.
utazó bűnözés folyik, tehát nem saját településen követik el általában a bűneseteket.
Gyöngyösi és hatvani rendőr kapitánysági központtal működne.
8/2013.BM rendelet alapján kiírt pályázatról beszélünk. 20% önrész mellett 10 M Ft-ig lehet
pályázni. Az ajánlat elkészült, melyben szerepelnek részletesen az eszközök. Hő kamerák is
vannak benne. A rendészetek számára voltak eddig csak elérhetőek, de most a BM betette
jutányos áron a pályázatba, egyébként nem lehetne hozzájutni. 4,5 km-ről lehet észlelni
járművet, 1,8 km-ről embert. 1 központ, mindenképpen kell, és 1 magaslati pont az
átjátszóhoz. A bevezető utakat jó lenne ellátni rendszámfelismerő kamerával. Két variációt
dolgoztunk ki. Hatvan környékén elég kevesen pályáznak, ami előny. Hatvan, Jászfényszaru,
Jászberény és Hort pályázna. Határidő: május 2.
Pályázat megírásához elég egyszerű űrlapot kell kitölteni, de ehhez is nyújtunk segítséget, ha
szükséges. Adatlapon indokolni kell, hogy miért tart rá igényt az önkormányzat.
Fontos dolog, hogy amennyiben építéssel jár a beruházás, közmunkásokat kell alkalmazni
legalább 50%-os mértékben.
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Kerek Oszkár polgármester: A rendszer fenntartása milyen költséggel jár?
Maka Attila: Egy évig minden garanciális, nincs költsége. A szoftverek úgy készültek, hogy
bármilyen újítást ingyen megkapnak, nincsenek licence díjak. Általában csak a beszerzéssel
szoktak foglalkozni, nem a fenntartással. Egy év után jöhetnek elő esetleg olyan problémák,
melyeknek anyagi vonzatuk lehet. Mi olyan kamerákat építünk a rendszerbe, melyek
legfelsőbb kategóriájú német kamerák. Nincsenek olyan alkatrészek benne, (pörgő, forgó)
melyeket cserélni kellene.
Gondozásmentes kamerákat választott a BM és a tervezők.
Egy év után lehetőség van átalánydíjas, vagy eseti szerződés megkötésére, mely helyszín és
kameraszám függő. 24 órán belül kijönnek javítani. Wifis hálózatot kell kiépíteni, melynek
segítségével működnek. Kábeltévé hálózatra is lehet csatlakoztatni.
Fontos a jogi háttér biztosítása, írásban rögzítve. Adatvédelmi biztoshoz jelenteni kell a
kamera meglétét, mivel bizonyítás erejű adatokat tartalmaznak bűncselekmény esetén.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A rendszer bővíthető-e, és hány kameráig, valamint ki
kezelheti?
Maka Attila: Két szerv kezelheti, a rendőrség és a közterület felügyelet. Célszerű
adatkezelésre átadni a rendőrségnek. A nemzetvédelmi szakszolgálat, és néhány szerv is
beletekinthet.
Online működés internet kapcsolattal létezik és az offline működés kapcsolat nélküli
megfigyelés. Digitális igazoltatás is működik tulajdonképpen, melynek letöltéséhez rendőr
kódjára van szükség (KMB). Adatbázison történő ellenőrzésre képes, beírt adatokat közöl.
(autó rendszám, szín, körözés, stb. szempontjából).
Jelzőrendszert is ki lehet építeni.
Habány György képviselő: Nagyon hasznos és mélyreható tájékoztatást kaptunk. Mennyi
időre visszamenőleg lehet keresni adatot?
Maka Attila: Az adatkezelési tv. tartalmazza ezt a szabályozást, 72 órát tesz lehetővé a
törvény. Háttértároló szabja meg, hogy mennyit tud tárolni. 100 MB 10 kamerát tud
kiszolgálni. 30 kameráig bővíthetők. Jó analitikai képességgel rendelkeznek a kamerák.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy döntsön a testület a pályázatról.
Alpolgármester úrral megnéztük, hogyan működik a rendszer, és nagyon jó dolgokat
tapasztaltunk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kimenthetők belőle adatok, melyeket archiválni lehet. A
rendszám figyelő része bármeddig megnézhető.

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Olyan határozatot kell hozni, melyben a testület dönt az
önerő összegéről és biztosításáról.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a felső határ 8 M Ft, és 2 M Ft önrész legyen.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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36/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: Pályázati önerő biztosítása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósításához
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályiról szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. pontjában meghatározott
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításhoz pályázatot nyújt be.
Az ASPex-Consulting Kft. (3200 Gyöngyös, Ringsted u. 21.) bruttó 9.934.956,Ft ajánlatához a Képviselő-testület 20% önerőt, azaz 1.986.991,- Ft önerőt biztosít
a tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2.

Kerek Oszkár polgármester: Két olyan utcanevünk van, melyet meg kell változtatnunk,
mivel az önkényuralomhoz kapcsolódó személyekről nem szabad elnevezni egyetlen utcát
sem. Az egyik a Mező Imre út, melynél javaslom, hogy mivel az Alfa út folytatása, ezért
legyen átnevezve Alfa útra.
A másik a Rózsa Ferenc utca. Itt célszerű lenne megkérdezni az ott lakókat, és utána
döntsünk.
A HÖTKE eszközei az iskolában vannak, de a volt rendőrség épületében lévő garázsban és
mögötte lévő helyiségben tárolnák az eszközeiket. Vállalják, hogy átalakítják, a szükséges
munkákat, tatarozást elvégzik. Pályázaton szeretnének indulni. Garázsajtót, ablakot
kicserélnék, festési munkálatokat elvégeznék. Sokat dolgoznak a közért, úgy gondolom,
megérdemlik.
Mi a vélemény erről?
Habány György képviselő: Vagyonátadás semmiképpen ne történjen, az önkormányzat
tulajdonában maradjon minden. Ezzel a kikötéssel támogatom.
Fel kell mérni, hogy mit kezdjünk ezekkel az épületekkel. El vannak hanyagolva, nem szabad
hagyni, hogy tönkremenjenek.
Tari István képviselő: Jogos az igényük, így legalább tudnak pályázni. A lakás rész
működőképességét is meg kell őrizni a felső szinten is.
Lépjünk tovább az épületek fenntartása terén, nehogy tönkremenjenek az üresen álló
ingatlanjaink.
Habány György képviselő: A megállapodásban legyen benne, hogy ha az önkormányzat
másra hasznosítaná, akkor ki kell költözniük.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha pályáznak, általában 5 évig arra a célra kell
használniuk a helyiségeket. Határozatlan időre használatba adnánk, és 30 vagy 60 nappal
előbb lehetne felmondanunk.
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37/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: A Bajcsy u.52. szám alatti ingatlan használata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort, Bajcsy u. 52. szám alatt
található ingatlanának (Rendőrség volt épülete) alsó szintjét határozatlan időre a
Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület ingyenes használatába
adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a használatról szóló megállapodást készítse el.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2013. május 2.

Kerek Oszkár polgármester: Idősbarát önkormányzat díjra lehet pályázni június 5-ig. 1 M
Ft-ot lehetne nyerni. Felolvassa a feltételeket.
Habány György képviselő: Javaslom, hogy támogassuk.
Kerek Oszkár polgármester: Az Idősügyi Tanács koncepcióját ki kell dolgozni következő
testületi ülésre. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2013. (IV.24.) KT határozat

Tárgy: Idősbarát Önkormányzat pályázat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősbarát Önkormányzat díjra
kiírt pályázaton indulni kíván.
Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésen az
önkormányzat Idősügyi Koncepcióját terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 29.

Kerek Oszkár polgármester: A szennyvízcsatornára eddig befizetett összeg 2,2 M Ft.
Korábban eldöntöttük, hogy csatornahálózat fejlesztésre lehet felhasználni. Javaslom, hogy a
Kertalja úton lakók támogatására használjuk fel, mivel hátrányos helyzetben vannak. 4-5
ember összefogásával csökkenteni lehetne a költségeket. Anyagköltségben, üzemanyagban
adnánk támogatást. Mindenkinek külön átemelőre lenne szükség, melyet anyagilag nem
tudnának finanszírozni.
Felhatalmazást kérek arra, hogy a vízművel tárgyaljak.
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Tari István képviselő: Mindenképpen támogatom. A lakókat össze kell hívni, és tájékoztatni
kell őket, esetleg a testület tagjai is ott lehetnének.
Habány György képviselő: Helyesnek tartom, és a költségviselést is tisztázni kell.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: Támogatás csatornaépítéshez
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort, Kertalja utcában lakók
részére támogatást nyújt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez és az arra
történő rákötéshez.
A támogatás Hort Község Önkormányzata 11739054-15378819-10010000 számú,
Lakossági bekötési hozzájárulás számlájának terhére történik.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy „Behajtani tilos” táblát helyezzünk ki a Bajcsy
úton, valamint a Hősök terén. 3,5 tonna feletti járművek ne közlekedjenek. A Kossuth útról
letérnek a Hősök terére, nem mennek el a rendőrlámpáig. Azzal a kitétellel tennénk ki a
táblát, hogy kivéve engedéllyel rendelkezők (fát, szenet szállítanak az ott lakóknak).
Kassa László képviselő: Nekem más a véleményem. Valamikor a közútkezelőé volt az út,
később került önkormányzati tulajdonba. Vannak ott olyanok, akik kombájnnal rendelkeznek,
akkor hogyan közlekedjenek? A Tsz. mit szól hozzá? Szállítanak-e ott?
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a táblák elhelyezését azzal a kikötéssel,
hogy engedéllyel rendelkezők behajthatnak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: Behajtási tilalom elrendelése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort, Bajcsy utcában és Hősök
terén súlykorlátozást rendel el. Megtiltja a 3,5 tonna össztömeget meghaladó
gépjárművek behajtását ezen önkormányzati tulajdonú közutakra.
A közterületeken elhelyezésre kerül 5 db 3,5 tonnát meghaladó súlykorlátozást
jelző tábla.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2013. május 15.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a Kft. nyereségét a testület ossza fel. Mivel
nem minden területre jut pénze az önkormányzatnak, ezért javaslom, hogy 2/3 részét
útjavításra, útépítésre, a többit az óvoda tornatermének befejezésére fordítsunk.
Erre a célra szülőktől, szervezetektől is kaptunk segítséget, és konyhai eszközök eladásával
mi is hozzájutottunk kb. 350 E Ft-hoz, melyből javítani kellene a vakolatot, világítást
átalakítani, vizes blokkot átalakítani, öltözőt létesíteni az ott dolgozóknak. A
költségvetésünkből nem tudnánk erre pénzt ráfordítani. Kérem a Képviselő-testület
véleményét erről.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Kft. saját finanszírozásával megoldódhatna a beruházás.
Eldöntjük, hogy mire használjuk, és bízzuk meg a Kft-t a feladattal.
Kerek Oszkár polgármester: Annak örülök nagyon, hogy az étkeztetés díjának
csökkentésével ilyen összeget tudunk fontos célokra fordítani.
Habány György képviselő: Tájékoztatom a testületet, hogy Hort központjában van egy olyan
utca, mely rendkívül rossz állapotban van. Több gyerek van, babakocsit nem tudnak tolni.
Megáll a víz, nem megoldott a vízelvezetés, árok sincs. Kb. 6 évvel ez előtt lett felújítva.
Látogasson el a testület olyankor, amikor áll a víz, és sár van. Még a személykocsik alja is
leér. Nehogy kártérítést kelljen fizetni a bekötő útnál!
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen is beszéltünk erről, hogy ha anyagi lehetőség lesz,
valamit kezdeni kell ezzel az utcával. Képviselő úr megelőzött a felvetéssel. Anyagi feltételeit
meg kell vizsgálni. A Tűzoltó út javítását a presszónál lévő bekötő úttal együtt célszerű
elvégezni. Javaslom, hogy a polgármester úr méresse fel a költségeket.
Kerek Oszkár polgármester: Az összeget osszuk el úgy, hogy 2,6 M Ft jusson útépítésre, és
1 M Ft az óvodára. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (IV.24.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi
eredményének felosztása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi eredményéből 3,6M Ft az alábbi módon kerül
felhasználásra:
 útfelújítás, útjavítás a Tűzoltó utcában: 2,6M Ft
 óvoda felújítás: 1M Ft
A felhasználható összeg nettóban került meghatározásra.
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Felelős: Kft. ügyvezetője
Határidő: értelemszerűen

Tari István képviselő: Gyalogátkelőhely jó lenne a Hivatal és Diszkont közötti részre, mely
a lakosság kérése, de én is egyetértek vele. Nézzük meg a lehetőséget az iskolások érdekében.
Habány György képviselő: Több 100 E Ft költsége lehet, fel kell méretni.
Kerek Oszkár képviselő: Megnézzük a lehetőséget.
Tari István képviselő: Az iskola dolgozói elkerültek az önkormányzattól. Cafetériát nem
kapnak, de azt tudjuk, hogy keményen dolgoznak Hortért. Számolunk velük nemcsak az
oktatásban, hanem a rendezvényeken is részt vesznek. Van, amiben tudnánk őket támogatni.
Akár egy tanulmányi versenyhez szállításban, vagy pedagógusok kirándulásánál az utazás
finanszírozásában.
Habány György képviselő: Én is támogatom, ha van rá lehetőség
Kerek Oszkár polgármester: Az intézményvezetőktől sokszor elhangzanak kérések,
melyeket igyekszünk teljesíteni, de nem biztos, hogy kirándulásra kellene.
Május 1-ei ünnepségre mindenkit meghívok. A közmeghallgatás időpontjának május 7-ét
javaslom, 17 órás kezdéssel.
Habány György képviselő: Javaslom, hogy toljuk el 1 héttel, mert sokan palántáznak.
Kerek Oszkár polgármester: Május 14-én 17 óra megfelelőbb?
Ezt az időpontot a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta.
A Képviselő-testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik, a nyílt ülést bezárja.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv.hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
jkv.hitelesítő
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