JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
100/2014.(VIII.25.)
101/2014.(VIII.25.)
102/2014.(VIII.25.)
103/2014.(VIII.25.)
104/2014.(VIII.25.)

Tárgya:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Szavazatszámláló bizottságok az önkormányzati képviselő és
polgármester választásra
Helyi Választási Bizottság
Belterületi utak felújítása
Élelmiszeradomány a 65 év felettieknek
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Szavazatszámláló Bizottságok
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
3./ Helyi Választási Bizottság
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
4./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra
bocsátja a kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a
napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. Szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/2014. (VIII.25.) KT határozat
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Tárgy: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának módosítása” című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2014. július 16. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodását.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hort
község polgármesterét annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31.
Hort község polgármestere

07.33órakor megérkezik Habány György képviselő, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 6 főre emelkedett.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szavazatszámláló Bizottságok
(Írásos anyag mellékelve.)
Habány György képviselő: A személyekkel kapcsolatban nincs kifogásom, de nem
szavazok, mert olyan ügyben nem szavazok, melyre nincs ráhatásom. Ez nálam elvi kérdés.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:

101/2014. (VIII.25.) KT határozat
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok az önkormányzati képviselő és polgármester választásra
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
001. szavazókőr
Czibolya Béláné
Brunner Istvánné
Czipó Györgyi

Orvosi Rendelő
Hort, Bajcsy út 21.
Hort, Malom út 7.
Hort, Iskola út 2.
Hort, Kossuth út 204.

002. szavazókör

Óvoda

Hort, Iskola út 3.
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Birnbaum Gyuláné
Gorda Renáta
Drága Györgyné
003. szavazókör
Sipos Istvánné
Nagy Brigitta
Pintér Sándor

Hort, Béke út 10.
Hort, Madách út 4.
Hort, Csillag út 33.
Iskola
Hort, Bajcsy út 23/A.
Hort, Ecsédi út 14.
Hort, Rákóczi út 24.
Hort, Szabadság tér 30.

004. szavazókör
Kulturális Centrum
Hort, Szabadság tér 23.
Vargáné Hegyi Mónika
Hort, Kossuth út 149. 1/10.
Sütő Gyöngyvér
Hort, Toldi út 12.
Szabóné Sőregi Melinda Hort, Akácfa út 38.
Póttagok:
Péterné Kovács Melinda
Simon Judit
Tarczali Ágnes
André Zoltánné
Vinczéné Nagy Erika
Piroska Csabáné
Piroska Sára
Karczagné Nagy Klára

Hort, Malom út 35.
Hort, Kossuth út 146.
Hort, Ifjúság út 4.
Hort, Csányi út 28.
Hort, Tamási Áron út 5.
Hort, Bajcsy út 20.
Hort, Szabadság tér 30.
Hort, Kossuth út 107.

Határidő: folyamatos
Felelős: HVI vezető
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi Választási Bizottság
(Írásos anyag mellékelve.)
Habány György képviselő: Bejelentem, hogy az előző napirendi pontnál ismertetett okból
most sem kívánok szavazni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Választási Bizottság tagjainak
jóváhagyását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:

102/2014. (VIII.25.) KT határozat
Tárgy: Helyi Választási Bizottság
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi Választási
Bizottság” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a Helyi
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Fabu Anna Márta
Szabó Tibor
Gergely Istvánné

Hort, Tamási Áron út 15. tag
Hort, Bajcsy Zs. út 39.
tag
Hort, Kossuth út 113.
tag

Czibolya Anita
Magyar Tímea

Hort, Toldi út 76.
Hort, Toldi út 29.

póttag
póttag

Határidő: folyamatos
Felelős: HVI vezető
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Gazdálkodásunk megengedi, hogy néhány utcát rendbe
tegyünk részben a Kft. pénzfelosztásából, részben az Önkormányzat pénzéből. Javaslom,
hogy a Szabadság téri Presszónál, valamint a Takarékszövetkezet előtti részen, és az Ady E.
út páros oldalán a Piactól a Tariék épületéig aszfaltos járdát készítsünk. Még talán 2 utcát is
megnézhetnénk, hogy melyik aszfaltozását végezzük el. A templomnál is jó lenne rendbe
tenni azt a területet, amelyről már beszéltünk.
Habány György képviselő: Csillag-Malom utcák kereszteződésénél megáll a víz. Kb. 10-20
m-ről lenne szó. Mindkét út elkészült, de a kereszteződés közepe mélyebb maradt, ez a
probléma.
Csontos András képviselő: Erdélyiék előtt és a Tsz. Iroda előtt is megáll a víz, ugyanígy a
Kertész út sarkánál is. A meglévő jó karban lévő utaknál egy kis vályú készítésével lefolyna a
víz. A vizet kis zsilippel el lehetne vezetni. Az Ady E. utcánál nincs csövezés, nincs árok,
ezért megáll az úton a víz.
Kerek Oszkár polgármester: Az ABC-nél be van csövezve, a Gyógyszertár előtt elég mély
az árok, oda lehetne vezetni a vizet.
A Kft.-nél van kb. 3 millió Ft, ahhoz hozzátennénk kb. 6 millió Ft-ot, talán 2 utcát le tudnánk
aszfaltozni a járdákon kívül. Kérdés, hogy melyik utcák legyenek.
Csontos András képviselő: Összekötő utcákkal kellene kezdeni szisztematikusan a 3-astól
elindulni sorban. Pl. Táncsics-Hunyadi, vagy Hunyadi-Kertész út között. A Magyar-Táncsics
utcáknál elsőbbségadási táblát is kellene kitenni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Verseny és Orgona utcák is elég rosszak.
Molnár Istvánné képviselő: Ha épül út a templom mellett, a padkát ki kellene szélesíteni a
parkolás miatt.
Csontos András képviselő: Lehetne parkolót kialakítani a templomkert - Fodor- köz végénél.
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Kerek Oszkár polgármester: Az Egészség Központnál az óvoda melletti területre vehetnénk
átereszt, ott is lenne nagyobb parkolási lehetőség.
Tari István képviselő: Javaslom, hogy mivel sokan hordják a gyerekeket az iskolába is, a
templom irányába folytassuk lefedéssel a parkoló kialakítását az iskola oldalán.
Kerek Oszkár polgármester: Inkább a másik oldalon javaslom, mert szélesebb lehetne a
parkoló.
Molnár Istvánné képviselő: Én is ott javaslom.
Habány György képviselő: Ne az készítse az utakat, aki a Tűzoltó utcát, mert már gondok
vannak vele.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a megbeszéltek
szerint 10 M Ft-ot utak, járdák felújítására elkülönít az Önkormányzat.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

103/2014. (VIII.25.) KT határozat
Tárgy: Belterületi utak felújítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belterületi utak
felújítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település belterületi útjainak felújítására
nettó 10.000.000,- Ft-ot különít el.
A felújítás költségeit 3.000.000,- Ft összegben a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. 2013. évi mérleg szerinti eredményéből, 4.848.962,- Ft összegben a
költségvetésben utak karbantartására elkülönített összegből, a fennmaradó részben pedig a
költségvetésben előre nem tervezett bevételekből fedezi.
Felkéri a jegyzőt a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vállalkozási
szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Hort község polgármestere, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Az előző évihez hasonlóan szeretném, ha a 65 éven felüli
lakosok kapnának burgonyát az Idősek Napja alkalmából.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2014. (VIII.25.) KT határozat
Tárgy: Élelmiszeradomány a 65 év felettieknek
A Képviselő-testület az Idősek Napja alkalmából a településen lakó 65 év feletti idősek
részére élelmiszeradományt nyújt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az idősek részére 15 kg/fő étkezési burgonyát
vásároljon, mely az Idősek Napján kerül kiosztásra.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: polgármester
Habány György képviselő: Ha már van pénz, a polgármester nagyobb gondot fordíthatna a
focipályára is. 10-20 ezer Ft-ból le lehetne vágatni a füvet.
Kerek Oszkár polgármester: A sportegyesület létrehozásáról, is kellene beszélnünk.
Vizsgáljuk meg a lehetőségeket.
Csontos András képviselő: Először a pénzügyi fedezetét döntse el hosszú távra az
önkormányzat, utána hozzuk létre.
Tari István képviselő: A pénzen kívül megfelelő személyekre is szükség van.
Kerek Oszkár polgármester: A taekwon-do klub elnöke pl. nem pénzt kért, hanem olcsóbb
terembérletet. Az iskolában több kategóriában mennek a sportok, ott kellene elkezdeni a
szervezést.
Csontos András képviselő: Az is egy támogatás. Döntsük el, hogy mit akarunk Horton.
Mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi 10-20 évben gondok voltak ezen a területen.
Habány György képviselő: Volt egy sportág, azt is támogatni kellett volna. Tudom, hogy
polgármester úrnak a több sportág támogatása a célja.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha pályázni akarunk, legalább 3 éve működő
sportegyesületről lehet szó. Átvehető egyáltalán a sportkör?
Habány György képviselő: Átvehető, kezdeményezni kell.
Kerek Oszkár polgármester: Többször kezdeményeztem, de a sportkör legutóbbi elnöke
szóba sem állt velem. Nem is pályáztak, holott lett volna lehetőségük egyesületként, úgy
ahogyan máshol tették.
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Habány György képviselő: Bárki megszavazhatja, akár a testület is a sportkör indítását. A
pályára hangsúlyt kell fektetni, ez kötelessége a polgármesternek és a képviselő-testületnek is.
Csontos András képviselő: Ha akarunk sportot, félre kell tenni mindent, tárgyalni kell. Én is
eljönnék egy megbeszélésre, ahol eldöntenénk, mi legyen.
Tari István képviselő: A focit mindenki kedveli, de lehet, hogy több sportágra van igény. Ha
csak focit akarunk, 3,5 M Ft alatt nem is lehet indulni. Nincsenek helyi játékosok, utazási
pénz kellene, egyéb követeléssel állnának elő.
Habány György képviselő: Kicsikkel kezdeném, az nem kerülne ennyibe. Az elvvel
egyetértek. Először is egy alkalmas személy kell, addig hiába beszélünk róla. Javasolok egy
egyeztetést a lemondott vezetőséggel.
Csontos András képviselő: Az önkormányzat alakítsa ki a sporttal kapcsolatos koncepciót,
és utána keressük meg a sportkör vezetését, ahol nem vita lenne, hanem továbblépés.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy jövő kedden, 17 órakor tartsunk egy
megbeszélést a Képviselő-testület elképzeléseiről.
A javaslatot a képviselő-testület elfogadta.
08.14 órakor Dr. Nagy Tamás távozik az ülésről, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 5 főre csökkent.
Molnár Istvánné képviselő: Annak nincs értelme, hogy máshonnan hozzunk felnőtt
focistákat. Fiatalokból kellene csapatot szervezni. Előre kell nézni, a jövő felé.
Habány György képviselő: Én is erről beszéltem. Erre van is igény, mert a szülők más
településre hordják gyerekeiket.
Tari István képviselő: Ha nincs példa előttük, hova haladnak? Mindegy milyen korosztály
lesz, ha nyerünk van közönség, ha nem nyerünk, nincs közönség. Pénz nélkül nem lehet tenni
semmit.
Csontos András képviselő:. Különböző korosztályokból több csapat egymás ellen is
játszhatna. Lényeg, hogy menjenek ki az emberek, lássák, hogy elindult valami.
Habány György képviselő: Pályázott ez a sportkör is, nyert volna 2,5 M Ft-ot, csak nem
tudták aktualizálni vállalkozó hiányában. Hogy miért, az más kérdés.
Csontos András képviselő: Ha kimondjuk, hogy pl. 3 M Ft-ot biztosítunk, akkor azt mindig
adni kell. Többet adhatunk, ha van lehetőség, de a minimumot adni kell, így nincs vita. Ezt
írásban kell rögzíteni. Nem kaptak támogatás, mégis vártunk tőlük valamit.
Kerek Oszkár polgármester: Ezért javasoltam, hogy hozzuk létre valamilyen formában az
egyesületet. Nekik is pénz után kellene menni. Tenni kell nekik is lépéseket pénzszerzés után,
nem csak az önkormányzattól követelni. A pályázati lehetőségeket nekik is ki kellene
használni, mint ahogyan más egyesületek is megteszik.
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Tari István képviselő: Ha lentről építkezünk, akkor mi lesz? Az iskolában most is viszik ezt
a vonalat a tanárok, utána úgyis elmennek a gyerekek továbbtanulni.
Csontos András képviselő: Visszajönnek, ha jól működik a sportkör. A jövő héten akkor
beszéljünk róla.
Habány György képviselő: Tételesen kérem a jegyzőnőtől, hogy melyik képviselő mit
kapott, valamint a polgármester is. Milyen peres ügyek voltak és vannak folyamatban?
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést
berekeszti.
Kéri a képviselő-testületet, hogy jövő kedden mindenki jöjjön el a sporttal kapcsolatos
megbeszélésre.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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