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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-én megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető-helyettes, Fabu Anna Márta, Filep Bertalan
iskolaigazgató, Godó István ügyvezető, Vargáné Hegyi Mónika, Balog Gyuláné, Sánta
Mátyás, Czibolya Béláné, Brunner Istvánné

Napirend:
1./ Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
Előadó: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
2./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola munkájáról
Előadó: Filep Bertalan iskolaigazgató
3./ Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
Előadó: Godó István intézményvezető
4./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ módosítása
Előadó: Godó István ügyvezető
5./ Bérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
6./ Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
7./ Bejelentések, indítványok

2

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
kiküldött napirendet fogadják el. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi, van-e kiegészítés, hozzászólás a beszámolóval
kapcsolatban.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a beszámoló
elkészítése óta az ablakok kicserélésre kerültek, folyik a falak javítása, és átadásra kerültek a
napelemek.
Blahó Éva képviselő: Szeretnék gratulálni az óvodában dolgozó kollégáknak. Rendkívül
otthonos, barátságos környezetet találunk ott. Iszonyatos munkájuk van ebben az ott
dolgozóknak és a szülőknek is. Saját kollégáimtól tudom, hogy jól felkészített gyerekekkel
találkozhatunk az 1. osztályban. Rendezvények mindig rendezettek, szépek, gyerekbarátok.
Esetleg egy kérdésem van, hogy mi az oka annak, hogy sok beszédhibás gyermek van? Van
logopédusunk szerencsére, de az tapasztalható minden évben több van.
Nagyon jó beszámolót kaptunk, javaslom elfogadásra.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Genetikai adottságok, otthoni környezet, szokások is
befolyásolhatják, hogy sok beszédhibás gyermek van. Folyamatosan kértem, hogy ne csak
nagycsoportban foglalkozzanak a beszédhibás gyerekekkel, hanem amikor észrevesszük,
kellene fejleszteni őket azonnal. Nagyon fontos lenne a prevenció. Nem tudják beletenni őket
alapellátásba a logopédusok, kiemelt logopédiai ellátást kellene kapniuk. És ilyen nem létezik.
A szülőknek is kellene otthon gyakoroltatni a gyerekeket, jobb eredményt lehetne elérni. A
szakszolgálat emberei sem foglalkoznak velük kellő időben, mert nincs rá idejük,
szakvizsgálatukról későn kapunk jelzést.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagyon sok beszédhibás felnőtt is van, és a szülők nem
igazán foglalkoznak a gyerekekkel, ez a rendelőben is látható. Ide is visszavezethető az ok.
Molnár Istvánné képviselő: Ahol a szülők is közreműködnek, milyen esély van arra, hogy
javul a gyermek beszéde?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Ahol foglalkoznak a gyermekkel kellőképpen otthon is,
nagyon nagy javulás látható.
Csontos András képviselő: Hogy működik a napelem?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: A vállalkozó bemutatta a gyakorlatban, hogyan
működik. Ment minden elektronikai eszköz, és a villanyóra nem forgott.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm az óvodában dolgozók munkáját. Figyelemmel
kísérem az óvónők munkáját, meghívnak rendezvényeikre, szülői értekezletekre, és azt látom,
hogy kiválóan tudják nevelni a gyermekeket. A szülők tanulhatnak tőlük. Nagyszerű, hogy az
iskolában is helytállnak.
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Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
58/2015. (VI.24.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2014/2015-ös
tanévéről
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2014/2015ös tanévéről szóló beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Filep Bertalan iskolaigazgató: Ez nem teljes tartalmú beszámoló, kb. 90 oldal lenne. Ennek
egy része szakmai tartalom, melyet a tankerületnek kell átadnunk.
Az intézmény munkáját jellemzi azt, hogy sok tanórán kívüli tevékenységet folytatunk. Heti
38 órában foglalkoznak tanórán kívül a kollégák a gyerekekkel. Egy része nem volt benne a
kötelező óraszámban, a 2/3 rész benne volt. Versenyre készítik őket, pályázatokkal is
foglalkozunk. 3 országos verseny eredményét említettem, 2 történelmi, 1 más jellegű
tudásbajnokság. Előrelépést tudunk mutatni ezen a téren. Közel 20 gyerek vett részt országos
döntőben. Tehetséggondozó tevékenységünk eredményét mutatja ez. Mindent megtett a
kollektíva, a gyerekek, hogy megfeleljenek a falu elvárásainak. Sikeres minősítéseken
vagyunk túl, és nagyon komoly szakmai ellenőrzés előkészítésénél vagyunk túl. Szakmailag
nagyon eredményes évet zártunk. 2015/16-os tanév a cikluszáró tanévem lesz, akkor derül ki,
hogy mi lesz az én szakmai pályafutásommal, és több kolléga nyugdíjba is kerül. Ilyen
szempontból érdekes évünk lesz.
Blahó Éva képviselő: Én már ismerem ezt a beszámolót, mint az események részese.
Tantestületünk elfogadta. Mindig féltem a nagy változástól, mely néhány éve bekövetkezett a
tankerülethez tartozással. Az, hogy ilyen eredményeket tudunk elérni, annak is köszönhető,
hogy van egyfajta múltunk. Örököltünk egy hozzáállást a jelenleg nyugdíjasoktól, illetve
sikerült olyan fiatalokat is megnyerni, akik lépést tudnak tartani ezzel. Mi is kapunk tőlük
hatalmas lendületet, ők is hallgatnak a mi tapasztalatainkra. Új színt hoznak az iskolába,
könnyebben felelnek meg a követelményeknek. Többet között ennek is köszönhetőek
eredményeink. Feladatunk még ezeket az eredményeket közzé tenni, talán ezzel nem
foglalkoztunk. A következő tanévünk elég kemény lesz, kívánom kollégáimnak, hogy töltsék
pihenéssel a nyarat.
Filep Bertalan iskolaigazgató: A gyerekek többet szerepelnek a köztévében, mint itthon
saját sajtóban. Felhívtam a hatvani sajtót, de nem hozzánk jöttek, hanem inkább egy baleset
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közvetítéséhez vonultak ki. A járásban működő sajtót nem igazán érdekli, hogy mi folyik az
iskolákban. Nagyon sok érték megy veszendőbe.
Csontos András képviselő: Hol tart a számítógépes pályázat?
Filep Bertalan iskolaigazgató: 2011-ben meghirdetésre került a TIOP-os pályázat, majd még
egyszer kiírták, majd visszamondták, 2013-ban megjelent ismét, mi beadtuk, 6 tantermi
csomagot nyertünk, nyelvi labor, szoftver, egyéb. Tanári laptopok, tanulói laptopok,
projektorok érkeztek, de interaktív részek nélkül, így használhatatlanok a projektorok. Azóta
sem kaptuk meg. A garancia lassan letelik. Nyelvi laborba a szerelés megtörtént, de nem
használható tárgyi hiányosság miatt. Interaktív táblák helyét elő kellett készíteni 2014-ben, de
a mai napig sem szállították le. (ESZA) Közbeszerzéses a történet, és még nem zárult le az
eljárás, talán ez az oka.
16,5 M Ft-os tehetséggondozó pályázatot elvileg megnyertük, majd nem biztosították az
összeget, törölték. Országos átlagtól jobb eredményt értünk el, így nem biztosították az
interaktív fejlesztéshez szükséges dolgokat. Akik korábban nyertek, 2 év múlva kapták meg
az összeget.
Csontos András képviselő: Van-e értelme ilyen körülmények között pályázni?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Mindenképpen van értelme pályázni, mert nem tudnánk
anyagilag fedezni az eszközöket saját erőből. Nem tudnánk ilyen mértékű fejlesztéseket tenni,
reméljük, hogy egyszer realizálódnak. Amit kaptunk, az már a miénk. Nagyon sajnálom
azokat a gyerekeket, akik már el is ballagtak, és nem tudták használni ezeket az eszközöket.
Sajnálom a kollégákat is, akik dolgoztak a pályázaton, tovább képezték magukat, hogy mire
megjönnek az eszközök, tudják használni.
Csontos András képviselő: A pályázati rendszerben is pénzpocsékolást látok, hogy adnak
ugyan, de nem lehet használni a funkciójuknak megfelelően.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm a beszámolót, valamint az iskola munkatársainak
segítő munkáját. Lehetett látni, hogy milyen sok kiváló tanulója van az iskolának. Ehhez kell
gyerek, és kell pedagógus, aki kihozza belőlük ezeket a képességeket, tehetségeket. Sajnálom
a pedagógus társadalmat, gyakorlatilag újra kell tanulniuk a szakmát. A munkaidő végével
nincs vége a munkájuknak, mert még tanulniuk kell, hogy megfeleljenek a mai elvárásoknak.
Kommunikáció: az önkormányzat nem rendelkezik olyan csapattal, akik felvennék az
eseményeket. Nagyon jó lenne megörökíteni ezeket. Az önkormányzati Facebook oldalra is
felkerülhetne, ahol széles körben lehetne tájékoztatni a lakosságot.
A beszámoló elfogadását javaslom.
Szavazásra bocsátja beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
59/2015. (VI.24.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2014/2015-ös tanévéről

5

A Képviselő-testület a Batthyány József Általános Iskola 2014/2015-ös tanévéről szóló
beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
(Írásos anyag mellékelve)
Godó István ügyvezető: 2014. évi beszámolóról beszélünk. Ez nem egész éves, mert
augusztusban léptem be. Nem teljes részletességgel készült, mert nagyon sok oldal lett volna.
A lehetőségekhez képest, és azokkal az emberekkel, akik adottak, (saját és
közfoglalkoztatott), meg tudjuk oldani az elvárt feladatokat.
Csontos András képviselő: Közfoglalkoztatottak kinek a vezetése alatt dolgoznak? Lehetnee hatékonyabbá tenni munkájukat?
Godó István ügyvezető: Önkormányzat hatásköre, de az én irányításom alatt dolgoznak.
Írtam róla, hogyan tudjuk beolvasztani őket a munkafolyamatokba. Mindenkire szükség van,
arra is, aki nem rendelkezik szakmával, nem tud írni, olvasni, de meg tudjuk olyan munkával
bízni, amire képes. Megfelelő embert a megfelelő helyre kell tennünk.
Csontos András képviselő: Javítana-e a helyzeten, ha lenne aki konkrétan mellettük lenne?
Nagyon sok helyen lehetne esetleg átereszt takarítani, ehhez nem kell iskolai végzettség.
Szeretném, ha ezen a területen hatékonyabbá válna a dolog.
Godó István ügyvezető: Naponta kb. 5-6 munkafeladatot kezdünk el. Nem megengedett,
hogy minden területre állítsunk plusz embert, aki irányítja. Olyan embereket kapunk, akikkel
nehéz nagy eredményt felmutatni, de azért megköveteljük a munkavégzést. Sokszor sürgős
feladat jön közbe, át kell őket csoportosítani. Az is érdemi munka, hogy becsülettel szedje
össze a szemetet. Mivel pici csoportokról beszélünk, nem tudunk melléjük állítani valakit
csak azért, hogy felügyelje őket. Nincs erre létszám, kapacitás. Rendszeresen ellenőrzöm
munkájukat, minden reggel eligazítás, délben ellenőrzés, stb.
Molnár Istvánné képviselő: A hirdetőtábla olyan állapotban van, hogy nem tudnak újakat
feltenni, cserélni kellene. A villanyoszlop tövében hatalmas fű van, ott is le kellene vágni az
ABC előtt.
Godó István ügyvezető: Nem a mi feladatunk az ABC előtti villanyoszlop. nem tudom, hogy
kinek a tulajdona a hirdetőtábla, eddig nem volt a mi feladatunk, hogy cserélgessük a
magánemberek hirdetéseit. Nincs is jogunk hozzá.
Kerek Oszkár polgármester: Lehet beruházni új hirdetőtáblákra, azt kezelni önkormányzati
szinten. Erről beszélhetünk egy másik alkalommal.
Godó István ügyvezető: meghatározott feladatok vannak, tulajdonjog szerint. örülünk, ha a
számunkra kötelező területeket rendben tudjuk tartani.
Kerek Oszkár polgármester: A Települést Üzemeltető Irodához 3 fő tartozik.
Nyilvánvalóan nem tudnak minden feladatot ellátni, ezért foglalkoztatunk közmunkásokat.
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Nagyon sok olyan munkát el kell látnunk, amihez létszám, szakemberek kellenének. Ezek az
emberek nem szakemberek. Olyanok vannak közöttük, ahol sehol sem tudnak munkát találni,
mindig a rendszerben lesznek, nem is lehet túl hatékony munkát végeztetni velük, de szükség
van rájuk is, mert ennyi munkát nem tudnánk elvégezni nélkülük. Elvárt, hogy legyen
rendben minden, ami nekünk kötelező. A többi területen vágja le a füvet az, akinek a
kötelessége. Nekünk erre nincs kapacitásunk. Olyan emberekkel kell dolgozunk, amilyeneket
kapunk. Nem lehet tőlük hatékonyabb munkát várni. Ha azt akarjuk, hogy még
hatékonyabbak legyünk, szakembereket kellene felvennünk, akiket nem tudunk megfizetni.
Nagyon sok munka van, az intézmények fejlesztését nagy részben mi végezzük, a mindennapi
fűnyírás, egyéb mellett. Nem könnyű ilyen emberekkel hatékonyan dolgozni. A munka
kiadása, ellenőrzése maximálisan rendben van. Korábban ez egyáltalán nem működött. Át kell
gondolnunk, hol tudunk erősíteni munkaerő területén. Nem könnyű Istvánnak ezekkel az
emberekkel hatékonyan elvégezni minden munkát. Most kevesebb létszámmal, sokkal több
munkavégzés történik, mint korábban a több fős saját alkalmazottal.
Köszönetemet szeretném kifejezni az intézményvezetőnek, és az ott dolgozóknak.
Godó István ügyvezető: Közterületen végezzük a legtöbb munkát: 3360 órát töltöttünk el az
elmúlt évben.
Csontos András képviselő: Külterületen a tűzifa programot folytatni kellene. Útban vannak a
fák, el kellene szállítani. Ha elszállítja az önkormányzat a fát, a gallyat eltakarítjuk, utat
rendbe tesszük, ezt vállalja a Mezőgazdasági Szövetkezet. Az önkormányzati úton a
közlekedést biztosítani kell.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
60/2015. (VI.25.) KT határozat

Tárgy:Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda2014 évi munkájáról

A Képviselő-testület a Települést Üzemeltető Iroda2014 évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Annyi módosítás történt, hogy az adatok lettek
aktualizálva, kikerült a könyvvizsgáló, és személyi adatok aktualizálása történt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az módosított SZMSZ elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
61/2015. (VI.24.) KT határozat

Tárgy:Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bérleti díjak felülvizsgálata.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Egy elírás történt, az évszám 2013 maradt benne 2015
helyett.
Kulturális Centrumnál 10%-os emelés történne, tornacsarnoknál hortiak esetében: 10 %, más
településről érkezőknek 15%, piacnál 20%-os emelés lenne.
Habány György képviselő: Javaslatom van a tornacsarnokkal kapcsolatban. Annak
érdekében, hogy a gyerekek minél többet tudják használni, az óvodás és iskolás gyerekek
részére ingyenessé tenném a használatot egész évben. Óvodai, iskolai időn kívüli használatra
gondoltam. Lehet, hogy nem igénylik, de adjunk rá lehetőséget. Ha idegen csapattal is
vesznek részt valamilyen sportban, a hortiak ne fizessenek.
Csontos András képviselő: Meg lehetne határozni, hogy melyik intézménynek, mikor
adnánk időtartamot. Mikor van szabad kapacitás?
Kerek Oszkár polgármester: Fel kell mérni, mire van igény egyáltalán.
Godó István ügyvezető: 22 óráig ügyeletet adunk, mert felnőttek bérlik a tornatermet.
Szombaton 2 órát, hét közben szinte minden nap 17-22 óráig bérlik. Az iskola 17 óráig
használja ingyen.
Csontos András képviselő: Nem biztos, hogy van egyáltalán igény erre, és kötött is a bérlet
miatt. A szünidő alatt hogy működik a tornaterem?
Godó István ügyvezető: Ugyanúgy bérlik.
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Kassa László képviselő: Úgy tudom, a hortiaknak nem kell fizetni a piacért. Van nem horti
árus is?
Kerek Oszkár polgármester: Vannak őstermelő hortiak, és vannak kereskedő hortiak. Meg
kell nézni, kire vonatkozik az ingyenesség?
Godó István ügyvezető: Úgy tudom, hogy az őstermelőkre vonatkozik az ingyenesség.
Blahó Éva képviselő: Kiskorú gyerekekről beszélünk az iskolai időn túli bérlet kapcsán, ki
felel értük?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Jó az ötlet Habány képviselő úr részéről, ha szülővel,
nagykorúval megy, rendben van, ne fizessen. Ha felnőtt nélkül bemennek, felmerül a
felelősség kérdése.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A tornacsarnok bérleti díja órára van meghatározva. Ha
bemegy a szülővel, akkor hogy vegyük figyelembe, ki fizessen, ha a szülő is sportol pl.?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha adott időben már foglalt a terem, más nem mehet oda
sem pénzért, sem ingyen. Ha a felnőtt elkísér egy gyereket egy uszodába, ott is fizet
belépődíjat. Aki bemegy, az fizet, a gyerek kivétel csak. Gyakorlatban így van ez.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy dolgozzuk ki Habány képviselő úr javaslatát,
és a következő ülésen döntsük el azt a részt. Most csak az előterjesztésben szereplő dolgokról
döntsünk.
Szavazásra bocsátja a bérleti díjak módosításának elfogadását az előterjesztés alapján.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

62/2015. (VI.24.) KT határozat
Tárgy: 2015. évi bérleti díjak
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „2015. évi bérleti díjak”
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum és a
Tornacsarnok 2015. évi bérleti díjait jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A bérleti díjakat 2015. július 1. napjától kell alkalmazni.
3. A bérleti díjak beszedésére a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
jogosult.
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Határidő: 2015. július 1.
Felelős: A Kft. ügyvezetője

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása:
Kerek Oszkár polgármester: A T. és U. pontban szerepelnek új fogalmak, melyek eddig
nem voltak benne, pl. fűtéskorszerűsítés, hőszigetelésre fordított összeget ebből az alapból
menne, valamint az egészséges munkakörülmények megteremtése: klíma beszerelés
intézményekbe, melyekkel fűteni is lehet télen bizonyos mértékig. Kevesebb gázt kellene
felhasználni. Ezekre gondoltam. Ebben az alapban van pénzünk, és nem az adóbevételünkből
kell fedezni az ilyen jellegű fejlesztéseket. Jelenleg 11 M Ft van benne.
Csontos András képviselő: Honnan jönnek ebbe az alapba a pénzek?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Saját környezetvédelmi bírságok, környezetvédelmi
felügyelet által kiszabott bírságok 30 %-a, környezetvédelmi díjak és igénybevételi járulékok,
haszonbérleti díjak egy része.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete
A Környezetvédelmi Alapról szóló 12/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: TOP-os pályázatok még nem jelentek meg, reméljük, hogy
hamarosan megjelennek.
Napenergia pályázatok 100 %-os támogatottságúak, 2 településnek kellene összefogni.
Közútkezelő mb. vezetőjével tárgyaltam arról, hogy amikor a főút felújítása történik,
szeretném, ha kerékpárutat is kialakítanának.
Habány György képviselő: A Nyugdíjas Klub támogatási kérést indítványozott, országos
versenyre, erről nem beszéltünk.
Kerek Oszkár polgármester: Ebben az évben megemelt 200 E Ft támogatást kap a
nyugdíjas klub. Nem csak ezt a klubot szeretnénk támogatni, hanem a többi nyugdíjast is.
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Az országos verseny ebben az esetben azt jelenti, hogy egy utazási iroda meghirdet országos
versenyt azzal, hogy 2-3 napos szállással történő ellátásukat ajánlja.
Az a véleményem, hogy ha hivatalos országos versenyre hívják őket, azt fedezhetik a
támogatással, és mivel 65 éven felüliek, ingyen utazhatnak.
Ilyen hétvégék szervezésével kicsit visszaélnek a helyzettel. Ingyenesen fűtünk, helyiséget
biztosítunk, kiránduláson is részt vesznek, melyre felhasználhatják a 200 E Ft-ot. Az elmúlt
évben is többszázezer Ft-ot igényeltek volna a fellépésekre. Több réteget, gyerekeket is kell
támogatnunk. A költségvetésben 200 E Ft-ot terveztünk be erre a célra, ennyit fogadott el a
testület. A Kulturális Centrumon belül a népdalkör többszázezer Ft-ot megkap fellépésre.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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