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Tárgya:
Értéktár Bizottság SZMSZ
Horti Szociális Ellátó Intézmény beszámoló
Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Program
Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Üzleti Terv
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznúsági
melléklet
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. mérleg szerinti
eredménye
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. FB tagok
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat
Mezőgazdasági Szövetkezet silózó bővítés építési engedély fellebbezési
jogról lemondás
2015. évben született gyermekek támogatása
Iskola- és óvodakezdési támogatás
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Pályázat Verseny és Mátra utak felújítására
Pályázat Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
fejlesztésére
Önkormányzati 026/27 hrsz-ú ingatlan eladása
Kulturális Centrum igazgatói állás pályázata
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottként jelen vannak: Godó István Önk. Kft. ügyvez., Czibolya Béláné Önk.Kft.FB
elnök, Piroska Csabáné Értéktár Bizottság tagja, Kiss Edit Szoc. Ell. Int. vez., Berta Imréné
családgondozó, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke,
Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tag, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tag, Balog Gyuláné
Nyugdíjas Klub elnöke, Jáger Tibor mezőőr, Gábor Attila mezőőr
Napirend:
1./ Értéktár Bizottság SZMSZ
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Beszámoló a Horti Szociális Ellátó Intézmény munkájáról
Előadó: Kiss Edit intézményvezető
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
4./ Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulása
Előterjesztő: Godó István Kft. ügyvezető
5./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Godó István Kft. ügyvezető
6./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy az
Értéktár Bizottság tájékoztatóját vegyék előre, utána tárgyalják a többi napirendi pontot.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Értéktár Bizottság SZMSZ
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri Piroska Csabánét, az Értéktár Bizottság elnökét,
adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek a bizottság céljairól.
Piroska Csabáné: Megköszönöm, hogy beválasztottak. Az elmúlt 50 év alatt is foglalkoztam
Hort történetével. Szellemi, tárgyi értékeket gyűjtöttünk össze. Van elképzelésünk arról, hogy
mit szeretnénk ebben a faluban tenni. Legutóbbi ülésen elfogadtuk az SZMSZ-t.
Megbeszéltük, hogy felhívást fogunk közzétenni arról, hogy megalakult a bizottság, és mi
mindenre van szükség. Helyismereti szobában, könyvtárban sok összegyűjtött dolog van,
illetve kint a településen is valószínűleg sok minden van.
Több témában szeretnénk anyagot gyűjteni:
- mg. termékekhez kapcsolódó munkák közül: dinnyésség (jellemző a falura) feltárása
- természet, környezet
- épített környezet
- tárgyi emlékek
- szellemi termékek (írások, szakdolgozat Hort történetéről, Strausz faszobrászata, stb.)
Kerek Oszkár polgármester: A múlt héten sikerült megvásárolnom egy 1919-es képeslapot,
mely az akkori községházát ábrázolja. Egy vöröskatona bevonult, és Hortra került. Három
hétig itt állomásoztak, akkor vásárolta meg a képeslapot, és elküldte valakinek.
Az SZMSZ törvényi előírás szerint készült el. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A bizottság engem megkért, nézzem át az SZMSZ-t,
hogy mindenben megfelel-e. Átnéztem, minden szerepel benne, ami szükséges. Megfelel
jogilag a hatályos jogszabályoknak.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az SZMSZ elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
40/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
(írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóhoz?
Kiss Edit intézményvezető: Minden évben elkészítjük a beszámolónkat.
Szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozásával, kollégák munkaidő beosztásának
módosításával készült el a koncepció.
Jelentős változás a szakmai munkában: csoportmunkában dolgozunk a felső tagozatos
diákokkal.
Intézmény költségvetési bevételének növelésével kapcsolatos módosítások. Láthatóan
növekedett az étkezést igénylők száma.
Házi gondozás átszervezése folyamatban van.
Idősügyi koncepció kidolgozása volt még 2014-ben. Idős korcsoportot érint. Különböző
programok szervezésével próbáltuk az idősek hasznos szabadidejét lekötni.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Blahó Éva képviselő: Nagyon sokrétű feladatról, részletesen számol be. Sokat dolgozunk
együtt, egymást segítve. Rendkívül jó munkakapcsolata van az iskolának a Szociális Ellátó
Intézménnyel. Igyekszenek lehetőség szerint azonnal segítségünkre lenni. Iskola-idősek
kapcsolatában is együttműködünk. Szeretnénk, ha ez a munka nem egyszeri lenne, hanem egy
folyamat. Próbálunk a gyerekek közösségi életében ezzel pluszt nyújtani.
Számítástechnikai tanfolyam volt, ahol a gyerekek oktatták a nyugdíjasokat. A 2 fiú nagyon
várta ezeket a napokat, lelkesen készültek az idősek tanítására. Önbizalmukat növelte,
közelebb kerültek az idős emberekhez. Gratulálni szeretnék munkájukhoz, és szeretném, ha
megmaradna ez a jó kapcsolat.
Csontos András képviselő: Idősek nappali ellátása hogyan történik?
Kiss Edit intézményvezető: Elvileg a Kossuth út 149-ben lennének, de külső helyszínen
történnek a programok, mert nincs erre megfelelő helyünk és eszközeink sem.
Csontos András képviselő: A klasszikus nappali ellátás nem működik?
Kiss Edit intézményvezető: Mivel nem arra van már igény, mint régebben, programokat
szervezünk részükre. Maximum 10 főre van engedélyünk, ennyi van is, sőt kibővítjük a
programokat a lakosságra is.
Csontos András képviselő: Mennyi idős embert érnek el azok közül, akiknek lenne igénye a
programokra?
Kiss Edit intézményvezető: Elég sok embert elérünk, hiszen több mint 900 fő 65 éven felüli
lakos van a településen
Csontos András képviselő: Van-e több igény a foglalkozásokra?
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Kiss Edit intézményvezető: Idősödő a társadalom, van igény a programokra, hiszen ezért
van több csoport a foglalkozásokon.
Ezeknek az időseknek vannak olyan tapasztalataik, melyeket csak ők ismernek, és ezt át kell
adni a fiataloknak.
Csontos András képviselő: Ha a létszám nőne, rendelkezésre állnak-e a megfelelő feltételek
az intézmény részéről?
Kiss Edit intézményvezető: Amelyik idősnek pl. tisztálkodásra van szüksége, megteheti, erre
berendezkedtünk, mosásra, egyebekre. 30 fős programokat viszont nem tudunk szervezni saját
intézményünkben.
Molnár Istvánné képviselő: Aki egész héten étkezik, pénteken dupla adagot kap. Szombat,
vasárnapra lenne-e igény étkeztetésre?
Kiss Edit intézményvezető: A szombati ebéd kimaradást próbáljuk így megoldani. Egész
hétvégére a jogszabály nem engedi az ellátást.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi igény lenne hétvégi étkeztetésre?
Kiss Edit intézményvezető: Csupán 1-2 fő.
Kassa László képviselő: A kerítésen lóg az étel 30 fokos melegben, nem tartom ezt jónak.
Kiskorúak csoportosulnak a faluban itt-ott. Ezeknek a lekötését hogyan lehetne biztosítani?
Kiss Edit intézményvezető: Az étkezést beszállító cég oldja meg. Nem vállalja a cég azt a
felelősséget, hogy kulccsal rendelkezzenek az idősek lakásába, ezért akasztják az ételhordót a
kerítésre.
Az ifjúsággal végzett szociális munka nem a szabadidős programok biztosítását jelenti a mi
intézményünknek. Meghatározott módja, eszközrendszere van, pl. célcsoporton belül
fiatalkorúak, idősek. Felmenő rendszerben végzünk szociális munkát az iskolában. Mi csak
ilyen téren lehetünk jelen, intézményi szintű kapcsolatban működünk együtt.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Polgármesteri Hivatal napi kapcsolatban van az
intézménnyel, vagyonleltár készítés, egyéb ügyekben. Néhány napon belül meg is kapjuk a
környezettanulmányt, leltárt. Jó kapcsolatban vagyunk egymással. A beszámoló is azt
mutatja, hogy jól működünk együtt, jól működik az intézmény.
Kerek Oszkár polgármester: A szakmai beszámoló részletes volt, mindenre kiterjedő.
A 60 plusz program, amelyről az intézményvezető beszélt, elérhető az idősebb korosztály
számára. 3656 a lakosság száma, melyből közel 1000 fő a nyugdíjas. Ehhez viszonyítva elég
kevés a programokban részt vevők száma. Ezért fogalmazódott meg a 60 plusz program. Ha
még bővítenénk különböző tevékenységi körökkel, még többen érdeklődnének. Sokan viszont
tartózkodó magatartást mutatnak, nem használják ki a lehetőségeket. Bízzunk abban, hogy
csak a kezdeti időszak nehéz, és kibontakoznak előbb-utóbb.
Az Idősügyi Tanácsnak van fogadóórája, de sajnos ezt sem használják ki az emberek.
Évente egyszer jelzőrendszeres megbeszélés van, ahol én is részt veszek rendszeresen. A
törvényt viszont nem módosítják az igényeknek megfelelően.
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Az intézményben vannak-e olyan problémák, melyeket a képviselő-testület tudna megoldani a
mindennapi munka során?
Kiss Edit intézményvezető: Jelenleg rendben vagyunk, a házi gondozás átdolgozása vált
szükségessé. A kidolgozás után, konkrét adatokkal a testület elé szeretném vinni.
Kerek Oszkár polgármester: Az ifjúságnak van olyan része, mely nem ér rá semmire, mert
tanul, hasznosan tölti a szabadidejét. Vannak, akik mindig ráérnek, törnek, rombolnak. Itt
elsősorban a szülői felelősséget emelném ki, utána jönnek a szakemberek.
A tanulás melletti mozgalmas élet kiterjesztését kellene elősegíteni. Öröm nézni a gyerekeket
a színpadon, ahogyan rendszeresen fellépnek. Más területen is kellene előrelépni. Az óvodás,
iskolás korosztálytól indul el minden, utána ők már ezt viszik tovább. A zene,
hagyományőrzés, sport is lehetne az a terület, ahol a fiatalok energiáját le lehetne kötni.
Felmerül, hogy ki lenne az a megfelelő személy, aki ezeket felkarolja. Koncepciót kellene
kidolgozni, de erre nem igazán van jelentkező, de bízom benne, hogy lesz.
Az ifjúsági klubnak is lenne megfelelő helyiség. Nem várható el viszont, hogy a Szociális
Ellátó Intézmény oldja meg a működésüket.
Blahó Éva képviselő: Az új nevelési tv. szerint az iskolában program van tanítás után.
Mindig ugyanazok a gyerekek jelennek meg, akik mindenben részt vesznek egyébként is. A
problémás gyerekek nem igazán mozdulnak a programokra.
15.58-kor megérkezik dr. Nagy Tamás. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7-re
emelkedik.
A kötöttségeket nehezen viselik a problémás gyerekek, nehezen vesznek részt szervezett
programokon.
Csontos András képviselő: A problémás gyerekekkel több energiával lehet célt érni, mint
azokkal, akik önmaguktól is jelentkeznek mindenre. Egy nívós iskolában fel kell készülni
arra, hogy ezeket a gyerekeket felzárkóztassák. Nehéz dolog, de érdemes velük foglalkozni.
Nem találjuk meg velük azt a hangot, amire szükség van. Erre kell törekedni náluk is, és az
időseknél is. Oda kell hatni.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzatnak az lenne a feladata, hogy segítsen, ahol
tud. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
41/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény beszámolója
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
2014. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
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Kerek Oszkár polgármester: A Szakmai Program módosítására miért van szükség?
Kiss Edit intézményvezető: Újabb kötelezettségeink vannak, és a törvényi előírásnak meg
kell felelni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szakmai Program elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
42/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szakmai Programját jóváhagyja.

3. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvényi előírás, hogy a képviselő-testületnek
beszámoljunk. A beszámolót két kolléganő, Vastagné Gyurcsó Mária és Klauzmann Melinda
készítette el. Ők ketten foglalkoznak gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatokkal.
Megállapítható, hogy sajnos csökkenő tendenciát mutat a lakosság száma, valamint idősödő
lakosságról beszélhetünk. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény maradt, de egyre
kevesebben veszik igénybe. Van olyan is, aki nem törődik vele, hogy igényelje. Jelzik nekik a
kolléganők, hogy letelt a határidő, ismét igényelniük kell, de nem jönnek be. Vannak olyanok
is, akiknek a jövedelme emelkedett, azért nem kérik.
Ide tartoznak még a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek. Csak néhány ilyen van.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is adhat a képviselő-testület. Ezt évi 1-2 alkalommal
igénylik. Karácsonyi csomagot osztottunk rászorultaknak, Bursa Hungarica ösztöndíjat adunk
minden évben. A gyermekjóléti ellátás saját településen belül működik.
A Kormányhivatal Gyámhivatala ellenőrzést tartott a 2010-2014-es időszakra vonatkozóan.
Kiváló színvonalúnak értékelték munkánkat, mindenben megfeleltünk a jogszabályoknak.
A jövőbeni támogatások függnek attól, hogy az államtól mennyit kapunk, ill. attól, hogy a
képviselő-testület hogyan rendelkezik.
A Szociális Ellátó Intézménnyel közvetlenebb a hátrányos emberek kapcsolata.
Kerek Oszkár polgármester: Az óvodában és az iskolában felújítjuk a tálaló konyhákat,
hogy minél jobb körülményeket biztosítsunk. A szociális étkeztetés átalakul, és talán ingyenes
lesz a gyermekek számára.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
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alábbi határozatot hozta:
43/2015. (V.27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a Szociális Ellátó Intézmény dolgozóinak, és a
Polgármesteri Hivatalban gyámhatósági munkával foglalkozók munkáját.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Godó István ügyvezető: Elnézést kérek, hogy ma tudtuk kiküldeni Önöknek az anyagot, de a
könyvelőtől még ma délelőtt sikerült megkapni az eredmény kimutatást.
Csontos: Nem értem a kiadás, bevétel közötti különbséget, jó lett volna részletezni a
kimutatásban.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az útépítésre fordított nettó 12 M Ft, mellyel bruttó 15
M Ft-tal növekszik a nyereség, de áthozott tétel, mert áthúzódott 2015-re.
Komoly oka van annak, hogy június 1-től váltás lesz a könyvelőnél, mert rendszeresen későn
kaptunk minden kért anyagot.
Csontos András képviselő: Hol van a könyvvizsgálói jelentés?
Godó István ügyvezető: Még nem kaptuk meg.
Ha megnézzük a 2014-ben befejezett feladatokat, kiemelném a fogorvosi és védőnői
áthelyezést, valamint útépítéseket, melyek a 2013-as év eredményéből kerültek kifizetésre.
2015. évre vonatkozó adatok egy része már nem terv, mert májust írunk, és van, ami már
megvalósult, mivel már márciusra kellett volna adatot kapnunk. 11 dolgozónk van, 8000 Ft
cafetériát kapnak Erzsébet utalványban. Jutalmat is szeretnénk adni. Egy dolgozó, Tóvaj
Lászlóné nyugdíjba vonult. Az ő feladatait munka átszervezésével oldódik meg. A két
tálalókonyhában jelentős átalakítások történnek. 1 hónapon belül reményeink szerint át tudjuk
adni. Szakhatósági engedélyekkel szeptemberre üzemképes lesz. Főleg az iskolánál történik
nagy átalakítás.
Piac átadása 2013-ban történt. Szeretnénk a bérleti díjnál emelést végrehajtani.
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Csontos András képviselő: Azt olvastam, hogy bizonyos összegben jutalom már kifizetésre
került, mi alapján tervezték?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A 1,5 % egységesen megállapított jutalom, melyet
minden dolgozó megkap az önkormányzattól.
Molnár Istvánné képviselő: A piacnál 20 %-os bérleti díj emelése várható, ez a helyiekre is
vonatkozik?
Godó István ügyvezető: A helyi lakosokra nem vonatkozik, csak a más településről itt
árusítókra.
Habány György képviselő: A vizesblokk hiánya alapján szerintem nem befejezett a piac.
Godó István ügyvezető: A vizesblokknak viszonylag sok járulékos kiadása lenne. Őrizni
kellene, ellenőrzés nélkül nem üzemeltethető, ezért most nem terveztük be.
Kerek Oszkár polgármester: Szükség lenne nyitásra, zárásra úgy, mint a piac esetében.
Habány György képviselő: Nem tudom, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta-e, de a
könyvvizsgáló jelentés nélkül nekem elfogadhatatlan. A 4-ből 3 melléklet hiányzik.
Godó István ügyvezető: Törvény szerint a könyvelő mellé könyvvizsgálót már nem kell
alkalmazni. Az FB tagok is ma ültek össze, az ülés jegyzőkönyve megtekinthető lesz, ha
elkészül. Ők is ma láthatták az anyagot, nem ülhettek össze korábban. Az FB tagok maradtak
mindannyian, 1 évre vállalták a munkát.
Czibolya Béláné FB elnök: Tájékoztat az FB ülésről: meghallgatták a tervet, megbeszélték,
és elfogadták.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az előterjesztésben benne vannak a szükséges adatok,
melyeket a testületnek el kell fogadnia.
Csontos András képviselő: A Pénzügyi Bizottság megnézte az anyagot?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nincs joga a Pénzügyi Bizottságnak ehhez, hanem a
képviselő-testületnek van joga, mivel az önkormányzat a Kft. tulajdonosa, és az FB a felelőse.
Csontos András képviselő: Csak a főbb, tényszámokat láttuk. Látott-e a Pénzügyi Bizottság
részletesebb adatokat? Fogunk-e látni részletesebb számokat, vagy csak tényszámokat?
Óvatosságra akarok inteni, hogy a részletes számokat látnunk kellene.
Habány György képviselő: Az FB tagok kaptak-e tájékoztatást arról, hogy teljes
vagyonukkal felelősséggel tartoznak?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Természetesen tudják ezt az FB tagok.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben a képviselő-testületnek az a kérése, hogy a
Pénzügyi Bizottság foglalkozzon a Kft-vel, akkor foglalkozhat ezzel a kérdéssel a
későbbiekben.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2014. évi eredményről és 2015. évre
vonatkozó Üzleti Tervről készült beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

44/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi eredménye és
2015.évi üzleti terve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. 2014. évi eredményéről és 2015.évi üzleti tervéről készült beszámolót
elfogadja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
45/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi egyszerűsített
beszámolója
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. jelen
határozat mellékletét képező 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő
mellékletét jóváhagyja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. közhasznúsági mellékletének
elfogadását.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
46/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi közhasznúsági
melléklete
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 29 § -a értelmében a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
a jelen határozat mellékletét képező 2014. évre szóló közhasznúsági mellékletét jóváhagyja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. mérleg szerinti eredményének
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
47/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi mérleg szerinti
eredménye
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság 98 e Ft mérleg szerinti
eredményét elfogadja és a mérleg szerinti eredményt az eredmény tartalékba helyezi.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. FB tagjainak megválasztását 1 évre.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
48/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2015.
június 1. napjától 2016. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket
választja meg:

1./ Fabu Béla - lakik: 3014 Hort, Tamási Áron u. 15.
2./ Czibolya Béláné - lakik: 3014 Hort, Malom út 7.
3./ Terényi Mihály - lakik: 3014 Bajcsy-Zsilinszky u. 21./A.
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. Alapító Okirat módosításának
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
49/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirat módosítása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen előterjesztés 4./ számú mellékletét képező
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alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Község
Polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2015. május 31. (az okiratok aláírása)
Felelős: Hort Község polgármestere

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Csontos András képviselő: Silózó épület bővítését szeretné a Mezőgazdasági Szövetkezet.
Ehhez a képviselő-testület elfogadta az Építési Szabályzat módosítását, mely továbbításra
került a kormányhivatalnak.
Rövid idő áll már rendelkezésre az építés megkezdéséig. Az építési engedély jogerőre
emelkedésénél a 30 napot szeretnénk lerövidíteni, melyhez a szomszédoktól fellebbezési
jogról lemondó nyilatkozat szükséges. Önkormányzati út szomszédos, ezért a testületnek kell
erről nyilatkozni.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák ezt a kérést.
Szavazásra bocsátja a nyilatkozat tétel elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

50/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Fellebbezési jogról történő lemondás
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdonában álló 021/5 hrsz-ú ingatlanra kiadandó építési
engedély esetében a fellebbezési jogról lemondjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Hort Község polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A napelem rendszerek elkészültek, ma volt a műszaki átadásátvétel. Várhatóan 1 hónapon belül működhet. Nem csak a villamos energia felhasználásunk
lesz kevesebb, hanem a klíma berendezésekkel bizonyos mértékig fűthetünk is.
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Szociális segély kerete van az önkormányzatnak. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a kb.
3 M Ft összegből további szociális támogatást biztosíthatunk a rászoruló lakosoknak. Ha nem
használjuk fel a keretet, elveszítjük. Erre ebben az évben van fedezet, nem tudjuk, hogy
jövőre biztosítható lesz-e. Javaslatom:
- karácsonyi csomag kiterjesztése rászorultakra
-óvodakezdési támogatás (6000 Ft/gyermek)
-iskolakezdési (6000 Ft/gyermek)
- gyermek születésekor 20 000 Ft támogatás/gyermek.
Mi a vélemény erről?
Habány György képviselő: Szerintem használjuk fel a javasolt célra.
Kassa László képviselő: Szerintem is.
Molnár Istvánné képviselő: Én is javasolom, csak kellőképpen tájékoztatni kell a lakosságot
arról, hogy egyelőre ebben az évben tudjuk adni, a következőkben pedig nem biztos, hogy
meg tudjuk tenni.
Blahó Éva képviselő: Én is támogatom a javaslatot.
Kerek Oszkár polgármester: Természetesen ki kell hangsúlyozni, hogy a támogatás erre az
évre vonatkozik.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Határozzuk meg, hogy karácsonyi támogatásnál ki a
rászoruló. A szociális törvény megállapítja, hogy mikor adható ilyen támogatás, vagy a szoc.
rendeletünk alapján határozzuk meg, hogy milyen jövedelem határ alapján adunk települési
támogatást.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy most a többiről döntsünk, a karácsonyi
támogatást később dolgozzuk ki pontosan, hogy ki kaphasson.
Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az ebben az évben született gyermekek részére
20.000,- Ft egyszeri támogatást biztosít az önkormányzat.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
51/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: 2015 évben született gyermekek támogatása
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hort községben 2015 évben született és
születendő gyermekek részére egyszeri, 20.000,- Ft-os támogatást állapít meg a szociális keret
terhére.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2015 évben született és születendő gyermekek
listájának összeállításáról.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az iskola- és óvodakezdési támogatás
megállapításának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
52/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Iskola- és óvodakezdési támogatás
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hort községben állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező óvódás és iskolás gyermekek részére egyszeri, 6.000,- Ft
összegű iskola- és óvodakezdési támogatást állapít meg a szociális keret terhére, melyet
Erzsébet utalvány formában kell kifizetni a jogosultak részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a gyermekek listájának összeállításáról.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A hétvégén sok program lesz: óvoda évzáró, Pedagógus Nap,
Hősök Napja, Peace Run. Kérem, hogy aki teheti, jöjjön el a rendezvényekre.
A következő hónaptól szeretném kidolgozni a település közbiztonsági koncepcióját. Akkor
pályázhatunk bizonyos dolgokra, ha rendelkezünk ilyen koncepcióval. Kérem, hogy
következő ülésre a képviselők is szedjék össze gondolataikat, hogy mit jelent számukra a
közbiztonság.
Települést Üzemeltető Iroda és Kft. is működik egymás mellett. Javaslom, hogy a Kft-be
olvadjon be a 3 ember. Ha valaki nem akar a Kft. alkalmazottja lenni, joga van elmenni
végkielégítéssel. Ezt a lehetőséget adjuk meg számukra.
Mi a vélemény?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Természetesen azokat a támogatásokat, melyeket
megkaptak, ezután is megkapják. A közalkalmazotti tv. szerint, ha a 3 dolgozó vállalja, hogy
átmegy, folyamatosnak kell tekinteni munkaviszonyát, az önkormányzat számára anyagi
kiadással nem jár, csak ha nem vállalja. Végkielégítés kifizetésénél igényelhetünk 50 %
visszafizetését az államtól. Közalkalmazotti viszonyuk megszűnik.
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Habány György képviselő: Technikai dolgon kívül milyen előnnyel jár ez az
önkormányzatnak?
Kerek Oszkár polgármester: Egy cég látná el a feladatokat, nincs szükség 2 cégre.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Anyagi előnnyel akkor jár, ha olyan munkát végeznek,
ahol az áfát vissza lehetne igényelni.
Kerek Oszkár polgármester: Pl. fűvágást végeznének, erre a kft. pénzt kérhetne, az
önkormányzat nem. Jelenleg ez a létszám kevés erre a feladatra, mivel csak hárman vannak.
Nem egyszerű, de esetleg ki lehetne fejleszteni ezt a szolgáltatást.
Csontos András képviselő: Bérezésükkel mi fog történni?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az eddigi összeggel kell felvenni őket. Jelenleg
közalkalmazottként minimálbérrel vannak besorolva, nem is tehetünk mást. A Kft.
megemelheti a bérüket. A cafetériát és 1,5 %-ot is meg fogják kapni. Munka törvénykönyve
alapján lennének alkalmazásban.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Települést
Üzemeltető Iroda megszüntetésével az ott dolgozókat vegye át a Kft. ugyanazzal a bérrel és
juttatással. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát ennek megfelelően szükséges
módosítani.
Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
53/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát 2015. július 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 11. pontja törlésre kerül
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítás benyújtásáról.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Megyei fejlesztési keretből az EBR 42 rendszerben saját
magunk tudunk pályázni köznevelési, közoktatási intézmény hőszigetelésére,
fűtéskorszerűsítésre 30 M Ft értékig, útépítésre 15 M Ft értékig.
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Javaslom, hogy használjuk ki a lehetőséget. Az óvodánál javaslom a külső hőszigetelést,
valamint kazán és fűtésrendszer cseréjét. Itt 5 % az önkormányzat önrésze. A 15 M Ft-ból
talán 3 utat meg tudnánk építeni, itt 15 % az önerő. Június 9-ig lehet rögzíteni a pályázatot a
rendszerben.
Javaslom, hogy pályázzunk. Pályázatírót sem kell fizetni. Árajánlatokat kérnénk a
kivitelezésre.
Molnár Istvánné képviselő: A megépítendő utcák nevét is meg kell nevezni?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Úgy emlékszem igen, pár mondatban indokolni kell,
hogy mit szeretnénk.
Kerek Oszkár polgármester Ha maradhatunk a korábbi koncepciónknál javaslom, hogy a
Magyar út másik felét, Árpád utat és Verseny utat építsük meg.
Csontos András képviselő: A Magyar útnak az a vége nem átmenő forgalom, másikat
javasolnék.
Kerek Oszkár polgármester: Határozzuk meg, hogy induljunk a pályázaton, és mindenki
döntse el, melyik utcák legyenek.
Molnár Istvánné képviselő: Én a Verseny utcát javaslom, a Mátra útnak a Kertész út és
Hunyadi út közötti részét, valamint a Szövetkezet útnak szintén a Kertész út és Hunyadi út
közötti részét.
Csontos András képviselő: Én is ezeket az utcákat javaslom.
Kerek Oszkár polgármester: Én az Árpád utcát rosszabb állapotúnak tartom, de a képviselőtestület dönt. Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
54/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Pályázat belterületi utak, járdák felújítására
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet II.4. pont ac) pontjában
meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat keretében felújításra kerül a Verseny és Mátra utak.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon a pályázathoz szükséges önerő
rendelkezésre állásáról.
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Határidő: 2015. június 9.
Felelős: polgármester

Csontos András képviselő: Az óvodánál én a padlás hőszigetelését is beletenném.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az összegben bruttó 15 M Ft fölé nem mehetünk, mert
közbeszerzés köteles, és húzódna az idő.
Molnár Istvánné képviselő: Talajvizes a terület az óvodánál, érdemes-e lezárni
szigeteléssel?
Kerek Oszkár polgármester: Az első 2 csoportszobának, tornaszobának víz elleni
szigetelése megvan, csapadékvíz elvezető árok távolabb kerül az óvodától. Az összes
intézményünk alól ebben az évben el kell vezetni a csapadékvizet, minél kisebb mennyiségű
víz menjen az épületek alá. Ha ezt megtesszük, sokat javítunk a helyzeten.
Szavazásra bocsátja az óvoda épületének fejlesztéséről szóló pályázaton indulás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
55/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet II.4. pont aa) pontjában
meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat keretében felújításra kerül a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát
Óvoda.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon a pályázathoz szükséges önerő
rendelkezésre állásáról.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Befektetőről beszéltünk legutóbbi képviselő-testületi ülésen.
Arról volt szó, hogy most döntsük el eladjuk-e a területet, és milyen feltételek mellett.
Javaslatomat tárgyalási alapnak szánom: közmű nélküli állapotban 6 M Ft-ban, közművel 20
M Ft-ban állapítsuk meg az eladási árat. Mi a vélemény?
Kassa László képviselő: A befektető inkább ingatlanközvetítőnek nézett ki, mint
cégtulajdonosnak.
Kerek Oszkár polgármester: Cégnyilvántartásban utánanéztünk, valóban rendelkezik
céggel.
Molnár Istvánné képviselő: Lépnünk kellene, és értékesíteni a területet. Felkészültnek
értékeltem a megjelenését, bemutatta terveit. Nem tett rossz benyomást, szerintem komoly
befektetőnek bizonyult.
Kerek Oszkár polgármester: A korábbi német érdeklődő más településen építi meg az
üzemet. Elgondolkodtató, hogy nincs közmű az ingatlanon. Talált olyat, ahol van minden.
A település szempontjából azt akarjuk, hogy jöjjenek a befektetők, szánni kell pénzt arra,
hogy közművel ellátott ingatlannal rendelkezzünk. Másképp sajnos nem tudjuk értékesíteni.
Csontos András képviselő: Halgazdálkodást, kádas haltermesztést szeretne folytatni.
Magyarországon valószínűleg nehéz értékesíteni. Nem bízom a munkahelyteremtésben.
Pályázat vagy lesz, vagy nem. A fizetőképes kereslet csökken, ez a mezőgazdasági
termékekre is vonatkozik.
A közművet vigyük oda, ez már régi terv. Olyannak adjuk majd oda, aki valóban munkahelyet
is teremt. Nála ezt nem látom.
Molnár Istvánné képviselő: Ha mindig egy helyben toporgunk, sosem lesz itt vállalkozás. A
közművel mindenképpen lépjünk. Úgy látszik megnyíltak a pályázati lehetőségek, használjuk
ki.
Kerek Oszkár polgármester: Válaszolnunk kell valamit az érdeklődőnek. A víz és csatorna
legolcsóbban kivihető. Javaslom, hogy ebben az évben ezt tegyük meg. A gáz egyedi, csak a
TIGÁZ építheti ki. 6 M Ft-ba kerülne, használat elindulása után az önkormányzat 5 M Ft-ot
visszakapna.
Sosem lehet tudni, hogy melyik vállalkozás, mikor lesz nyerő.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Két jelentkező volt mostanában. A német szimpatikusabb
lett volna, hiszen 20 évre szerződést kötött a környéken. Nála kifutottunk az időből, mert
áprilisban már le is zárult a pályázat. Most indulnak a pályázatok, bármi lehet itt is.
Csontos András képviselő: Ma semmi nem tervezhető, nem tudjuk, mi lenne jó. Nehéz
befektetni úgy, hogy nem látni a hasznot előre. Nincs kereslet kellőképpen semmire. Adtunk
el már több területet, ahol nem valósult meg semmi.
Molnár Istvánné képviselő: Jó adottságokkal rendelkezik a település, ezt alátámasztja, hogy
érdeklődés mutatkozik. Ha mindenkit úgy fogadunk, hogy nem tudunk olyan lehetőséget adni,
hogy haladjon előbbre, elkerülnek bennünket. Ha munkahelyet nem is teremt, de iparűzési
adót fizet nekünk, akkor sem járunk rosszul. Adtunk el olyan területet is, mint pl. Belarus
ingatlana, mely működik is.
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Kerek Oszkár polgármester: 2010-től ez a település gazdaságilag erősödik. Az adófizetők
száma, adóbefizetés emelkedik. Jó helyen fekszik a település. Tudják a befektetők, hogy ha
elhagyják Budapestet, valamint Pest megyét, előnyösebb helyzetbe kerülnek, mert ott nem
működik a GINOP, ezért jönnek vidékre. Közmű nélkül viszont senkinek sem kell terület.
Szükségünk van adóbevételre, mert az állam egyre kevésbé támogat bennünket. Elő kell
segítenünk a befektetők letelepedését.
Nehéz döntés, mert nem kiszámíthatóak a dolgok, de egyszer döntenünk kellene erről.
Kassa László képviselő: Értékesítsük a területet, állapítsuk meg az árat.
Kerek Oszkár polgármester: Az előbb javasoltam két változatot.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Közmű nélkül ne adjuk el a területet.
Kerek Oszkár polgármester: Ki kell kötni értékesítéskor, hogy visszavásárolhassa az
önkormányzat.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Ptk. meghatározza, hogy az eladási ár, plusz a
beruházás értékét hozzá kell tenni.
Habány György képviselő: Közművesítsünk, jelenleg ne adjuk el.
Csontos András képviselő: Vigyük ki a közművet, ha érdekli a befektetőt akkor is, adjuk el.
Kassa László képviselő: Vigyük ki a közművet, és 50 M Ft-ért adjuk el.
Blahó Éva képviselő: Vigyük ki a közművet, utána adjuk el.
Molnár Istvánné képviselő: Tájékoztassuk a befektetőt, hogy kivisszük a közművet, és utána
adjuk el.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Maradjunk a közmű kiépítésénél.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat szándékát, mely szerint
a közmű kivitele után értékesíti a területet.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
56/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Önkormányzati ingatlan értékesítése
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló
horti 026/27 hrsz-ú, 33016 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlant értékesíteni kívánja.
Az ingatlan vételárát közművek kiépítését követően határozza meg.

20

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Kulturális Centrum vezetőjének augusztus 31-én
lejár a kinevezése. Pályázatot kell kiírni, hogy szeptember 1-től valaki elláthassa a feladatot.
Kormányrendelet határozza meg, hogy milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Vezetői,
szakmai gyakorlatot, nyelvtudást meg lehet határozni.
Habány György képviselő: Szakmai gyakorlat mindenképpen legyen 3-5 év, ha a vezetői
gyakorlat nem is.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Június közepén megjelenhet a pályázat 3-4 hétig, és
augusztus elején rendkívüli ülés keretében dönthet a testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat kiírását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
57/2015. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Pályázat kiírása Kulturális Centrum igazgatója álláshelyre
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván kiírni a Kulturális Centrum
igazgatói álláshelyére.
Az állás betöltésének feltételei a törvényben meghatározottak, és legalább 3-5 év szakmai
gyakorlat.
Az állás 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Habány György képviselő: Mi az akadálya annak, hogy reggel 7-kor legyen a rendkívüli
ülés? A 7.30-as busszal el tudnék menni, vagy este 6-ra tegyük. Nem látom okát, miért nem
lehet.
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Kerek Oszkár polgármester: A 7 órás kezdés túl korai. Van, amikor 5 perc, van amikor 1
óra a rendkívüli ülés. Nem biztos, hogy 7.30-ra vége lenne.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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