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A Horti Szociális Ellátó Intézmény beszámolója
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-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
Meghívottak: Juhász János r.alezredes, Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, Benkó Tamás
r.ftörm. körzeti megbízott, Kormos Gábor, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagok, Horváth
Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Berta Imréné
Szoc.Ell.mb.int.vez., Virágné Csábi Viola iskolaigazgató helyettes, Merlák Zsuzsa Kft.
könyvelő, Godó István Kft. ügyvezető
Napirend:
1./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Hatvani Rendőrkapitányság
2/ Beszámoló a Horti Szociális Ellátó Intézmény munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
3./ Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulásáról
Előterjesztő: Godó István Kft. ügyvezetője
4./ Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket!
Megállapítom, hogy a 7 Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Kérem, hogy a kiküldött napirendet fogadjuk el. A Képviselő-testület egyhangú
szavazattal elfogadta a napirendet.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
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Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm Juhász János kapitányságvezető urat, valamint
Benkó Tamás körzeti megbízottat. Van-e kiegészítésük a beszámolóhoz?
Juhász János kapitányságvezető: Adminisztratív hiba történt, belekerült tévesen a „roma
kisebbségi önkormányzat” a szövegbe, ezt szeretném korrigálni.
Megköszönöm a település rendőrség irányába tanúsított jóindulatát, megértését. Kiemelt
településnek számít Hort, a 3.sz. főútvonal miatt fokozott az ellenőrzés a településen.
Kollégáim mindent megtettek azért, hogy a lakosok szubjektív biztonságérzete ne csorbuljon.
Sokszor voltak a helyi kollégák a határnál, de mindig megoldódott helyettesítésük, amikor
szükséges volt.
A közlekedés biztonságosabbá tétele a fő cél hatvani és megyei szinten is. Az elkövetkező nyári
időszakra ez fokozottabban vonatkozik. Együttműködnek velünk a gyöngyösi és nógrádi
kollégák is. A motorosok ellenőrzése kiemelt szerepet kap, és ezen a két kapitányságon vannak
motoros rendőrök is.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, vélemény, javaslat?
Blahó Éva képviselő: Ha lesz ismét körzeti megbízottunk állandó jelleggel, talán megoldódhat
az iskola problémája is. Az iskolaudvarban a dézsákba ültetett tujákat ismeretlen személyek
kiszedték, és átdobálták a volt Mezőgép épületéhez, valamint kitépték a kiültetett virágokat.
Korábban ültettünk elsősök fáját, levendulákat, azokat is elvitték. Próbáljuk nevelni ezzel a
gyerekeket, de amikor másnap ezt tapasztalják, hogy tönkretették mások, igen rossz hatással
van rájuk. Jön a nyári szünet is, arra kérem Önöket, hogy nézzenek oda többször.
Juhász János: A kollégáim az esetek 90 %-ában úgy dolgoznak, hogy egyik állandóan itt van,
amikor a másik a határnál szolgál. Úgy készítjük a beosztásokat, hogy esténként is legyen
rendőr a településen. Arra kérem Önöket, hogy minden esetben jelentsék a rendőrségnek vagy
polgármester úrnak, ha ilyen történik, egyébként nem tudunk intézkedni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Sebességmérők telepítésének van-e rendje, vagy
önkormányzati utakra lehet-e alkalmazni, mivel az iskola utcájában 40 km/h sebesség korlátozó
tábla mellett 90 km/h sebességgel is mennek.
Juhász János: Bizonyos korlátok mellett van rá lehetőség. Ha technikailag be tudnak
jelentkezni a rendszerbe, akkor alkalmas az útszakasz az ellenőrzésre. Nincs akadálya.
Kassa László képviselő: Olvastam kapcsolatukról a polgárőr egyesületekkel. Úgy tudom,
nálunk nincs, az a kérdésem, hogy van-e esély itt is megalakítani, esetleg rendőrőrs is
alakulhatna.
Felhívom a figyelmet a motorosok fokozott ellenőrzésére. Igen nagy sebességgel közlekednek
belterületen.
Juhász János: Nekem nincs ráhatásom arra, hogy melyik településen működjön polgárőrség.
Ez egy polgári civil szerveződés, mi csak örülnénk, ha itt is lenne, segítenék munkánkat.
Nógrádnak és Gyöngyösnek vannak motoros rendőrei, ezért vesszük igénybe segítségüket.
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Molnár Istvánné képviselő: Ittas vezetők kiszűrése milyen időközönként történik? Több
esetben tapasztalható, hogy ittasan ültek autóba. Nagy visszatartó ereje lenne az ellenőrzésnek.
Juhász János: Minden gépjárművezetőt szondáztatnak kollégáim ellenőrzéskor. Havi 8 napon
keresztül kifejezetten az ittasvezetést ellenőrizzük. Van, amikor lezárjuk az utat, és mindenkit
nézünk ilyen tekintetben.
Molnár Istvánné képviselő: Kábítószer fogyasztók ellen mit tudnak tenni?
Juhász János: A fogyasztók más elbírálás alá esnek, mint a terjesztők. Egy alkalommal történt
fogyasztásnál elnéző a törvény. fél éves tanfolyamon kell részt venniük. Történnek ellenőrzések
ilyen területen. Az elmúlt évben kiemelt feladatunk volt a kábítószer terjesztők felkutatása.
Nógrádban volt nagyobb terjesztés. A hatvani kapitányság nem csak nyílt, hanem titkos
nyomozást is folytat. Gépjárművezetők ellenőrzésekor erre is figyelnek a kollégák. A kínálati
oldal csökkentése a feladatunk.
Habány György képviselő: Én úgy gondolom, hogy egyik rendőr sincs itt, amikor a másik a
határnál van, esetleg a hatvani kapitányságon teljesít szolgálatot. Úgy tapasztalom, hogy egyre
kevesebb alkalommal találkozunk KMB-sekkel. Nekünk a saját településünk megvédése a
fontos. A statisztika nem rossz ugyan, de a lakosok biztonságérzete erősebb, ha jelen vannak a
rendőrök.
Juhász János: Nem tudom megoldani, hogy ne menjenek el határra, hiszen feladatunk. Minden
nap legalább 1,5-2 órában van rendőri jelenlét a településen, ha nem is minden alkalommal a
helyi körzeti megbízott. Ez mindig így van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van-e arra lehetőség, ha úgy véli az állampolgár, hogy az
autópályán, vagy egyéb útvonalon esetleg olyan kisbuszt lát, amelyben vélhetően migránsok
lehetnek, bejelentheti-e ezt valahol? Úgy gondolom, ez mindannyiunknak fontos.
Juhász János: Be lehet jelenteni a 112 hívószámon, ha gyanús személyeket lát valaki. Meg
tudja szervezni a rendőrség, hogy felkutassák az esetleges gépjárművet. Ezzel azonban
óvatosan kell bánni, csak alapos gyanú esetén jelentsék.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kérésem lenne: autóvezetés közben egyre gyakrabban
találkozom azzal, hogy a kerékpárosok a KRESZ alapvető szabályait sem ismerik. Karjukat
nem teszik ki, forgalommal szemben közlekednek. Iskolás és idősebb korosztályra jellemző ez
a viselkedés. Van-e lehetőség akár az iskolában, akár nyugdíjas klubban előadás tartására?
Juhász János: Ha megkérnek bennünket, nagyon szívesen segítünk, akár én, vagy kollégáim
tartunk előadást, ha hívnak bennünket. Hatvanban is mennek ilyenek előadások. A Hatvani TVben is felhívtuk a közlekedők figyelmét a helyes közlekedésre. Kerékpárverseny keretében
ezzel a céllal hívjuk meg az iskolásokat, hogy a gyakorlatban sok fontos dologra felhívjuk a
figyelmet.
Kerek Oszkár polgármester: A fokozott közterületi jelenlétről már beszéltünk. Én is örülnék,
ha minden nap láthatnánk a körzeti megbízottakat.
Határvadászattal hol tartanak? A toborzás eredményes-e, mikor várható, hogy felmenthetik
rendőreinket a határnál történő szolgálatból?
Kerékpársávban rendszeresen megállnak az autósok, arra kérem, hogy ellenőrizzék ezeket.
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Külterületeken elkövetett bűncselekmények száma nem növekszik szerencsére, valószínűleg
mezőőri jelenlétnek is köszönhető.
A településen sok idegen dolgozik, nem tudjuk hivatalosan bejelentik-e őket, munkavállalói
engedélyük van-e. Szeretném, ha kapitány úr oda figyelne ezen személyek ellenőrzésére is.
A Bajcsy-Zs. úton szükség lenne 2 db fekvőrendőr elhelyezésére, mert a sebességkorlátozó
tábla nincs hatással a gyorshajtókra. Legfeljebb a sebességmérés segítene a helyzeten.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mi a helyzet a szürke rendszámmal? Ha akarok kerékpárt
szállítani, ami eltakarja a rendszámot, akkor talán venni kell szürke rendszámot.
Juhász János: Ha a vonóhorogra teszik a kerékpárt, arra az esetre vonatkozik a szürke
rendszám. Polgármester úrnak küldök tájékoztatást ezzel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Közlekedésfelügyelethez be kell vinni a kerékpárt, a
járművet megnézik, kiállítják az igazolást, hogy milyen kerékpárt, és mennyit szállítok, de ha
másik kerékpárt akarok, arra nem vonatkozik az igazolás, hiába vizsgáztattam az autómat több
ezer Ft-ért.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm kapitány úrnak a rendezvények biztosítását.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
49/2017. (V.31.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló Hort nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság Hort
nagyközség közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Horti Szociális Ellátó Intézmény munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A beszámolót még Kiss Edit végezte, most Berta Imréné a
megbízott vezető.
Berta Imréné mb. intézményvezető: Köszönöm a bizalmat mindenkinek, igyekszem
megfelelően ellátni a feladatot. Hozzáfűzni valóm nincs a beszámolóhoz.
Kerek Oszkár polgármester: A különböző szolgáltatások igénybevétele jelentős mértékben
csökkent az utóbbi időben, ami nem jó, mert normatíva csökkenése a következménye. A
továbbiakban el kell dönteni, hogyan működjön tovább ez az intézmény.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A jelenlegi létszám elegendő-e a feladathoz?

5

Berta Imréné mb. intézményvezető: Eddig is létszámhiánnyal dolgoztunk, jelenleg 2 fő
létszámhiány van. Kormányhivatali ellenőrzés valószínűleg ezt ismét szóvá teszi. Igyekszünk
eleget tenni a feladatoknak.
Molnár Istvánné képviselő: Lehet-e tudni hány fő az, aki már nem veszi igénybe az eddigi
szolgáltatást, illetve hány fő étkezik a szeretetszolgálatnál?
Berta Imréné mb. intézményvezető: Jelenleg 28-30 szociális étkezőnk van, korábban ez a
létszám 50 feletti volt. A többi ember odajár, és még a településről egyéb személyek is. Nem
csak korhoz, egészségügyi állapothoz is köthető az igénybevétel, így nem csak idősek veszik
igénybe.
Kassa László képviselő: A létszámmal kapcsolatban van egy megjegyzésem: sokszor láttam
ott dolgozókat kint cigizni az épület előtt.
Kerek Oszkár polgármester: A következő testületi ülésen javaslatot fogok tenni a további
működtetésre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Baptista Szeretetszolgálat étkeztetésével kapcsolatban
azt hallottam, hogy a minőség nem megfelelő. Előbb utóbb le fogják mondani, és visszajönnek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Hivatalban is szoktunk rendelni ebédet a Mátra Partitól
időnként, nem rossz a minőség.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
50/2017. (V.31.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény beszámolója
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
2016. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról,
mérlegének alakulásáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Godó István Kft. ügyvezető: Bemutatom a Kft. könyvelőjét, Merlák Zsuzsannát, aki a
beszámolót elkészítette.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?
Mivel nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
51/2017. (V.31.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi egyszerűsített
beszámolója
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031856, székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. jelen
határozat mellékletét képező 2016. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő
mellékletét jóváhagyja.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Hort Község polgármestere a jegyző útján

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Olyan módosításokat eszközöltünk, melyek nem
változtatnak a lényegen, csupán régi neveket, telefonszámokat vettünk ki.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a Kft. SZMSZ módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
52/2017. (V.31.) KT határozat

Tárgy: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
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5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés? Van-e hozzászólás?
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
53/2017. (V.31.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Néhány témában tájékoztatást szeretnék adni a Képviselőtestületnek. Az önkormányzat 152 M Ft-ot nyert energetikai fejlesztésre a Polgármesteri
Hivatalban, Óvodában és a Kulturális Centrum Könyvtárában. Hamarosan megkötjük a
támogatói szerződést az állammal, utána indulhat a közbeszerzés. 2018. október 31-ig kell a
kivitelezést elvégezni.
Nagyon fontos ez a pályázat, mert az önkormányzatnak nem lenne annyi pénze, hogy elvégezze
ezt a felújítást.
Ebben az évben még a Kulturális Centrum Közösségi Házát is szeretnénk felújítani, valamint
az iskola is indul pályázaton fűtés, világítás korszerűsítésre.
Szeretnénk bölcsődére, iparterület fejlesztésre is pályázni, valamint szociális területen is lesz
lehetőség.
Elkészült a József A. út egy szakaszának csapadékvíz elvezetése a 65. házszámtól a Kertész
útig. Kitakarítottuk az árkokat (melyet az ott lakóknak kellett volna), karfákat készítettünk
betonból az új átereszek elhelyezése után. Nagy szükség volt erre, így az utóbbi esőzések már
nem okoztak gondot. Az átereszeknek esetleg a feléig ért a víz. A kertek nagyon alacsonyan
vannak, sokszor megáll a víz. A külső elvezető szakasz, mely kb. 4 km, gazos. Jövőre ki kell
tisztítani ismét.
Felvetettem államtitkár úrnak a Szarvágy patak környékének állapotát. Jól jönne ide is állami
segítség.
Az új Településfejlesztési Kft.-vel konzorciumban július végéig pályázhatunk az ipari területre,
több mint 300 M Ft összegre. Utak, közművek kiépítése, üzemcsarnokok építése stb. lenne az
összegből.
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Ez a fejlesztés iparűzési adó bevételt, népességmegtartást, munkahelyeket eredményezne
hosszú távon. Biztosítaná a település jövőjét.
Önerő nem szükséges, 100 %-ban támogatott, csak a megvalósulásra kell törekednünk.
Júniusban valószínűleg a gázvezeték is kiépül az ipari területre.
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a TOP-os pályázat benyújtásához ipari park
kialakítására.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
54/2017. (V.31.) KT határozat

Tárgy: Pályázat ipari park kialakítására
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.1.1-16ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati kiírásra a 3. sz. főút mellett ipari park
kialakítására.
Határidő: a kiírás szerint
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: SZMSZ-ünket szeretnénk módosítani. Szeretném, hogy legyen
olyan lehetőségem bizonyos esetekben, amikor pl. valamelyik intézményben felújítás történik,
hogy egy bizonyos határig rendelkezhessek a költségvetésben meghatározott összeg
felhasználásáról, szerződést köthessek. Ne kelljen minden munkafolyamatnál összehívni a
Képviselő-testületet.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Olyan szerződésekről lenne szó, pl. valamely intézmény
költségvetésében benne van az összeg, de külön szerződést kell kötni. A javasolt értékhatár
nettó 2 M Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
A Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
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Kerek Oszkár polgármester: Az Orgona út Kertész út felőli vége nagy mértékben megsérült.
Azt gondolom, hogy hozni kellene olyan rendelkezést, hogy ilyen utcákba ne tudjanak
behajtani, mert leginkább ők teszik tönkre. Ezt jogilag rendbe kellene tenni. Álljanak
telephelyeikre. Sok millió Ft-ot költünk utakra.
Molnár Istvánné képviselő: Verseny út - Kertész út sarkán is besüllyedt az úttest, jelezték
felém. Valószínűleg kamion okozta. Az ott lakók örültek, hogy elkészült az út, de mások tönkre
teszik.
Kerek Oszkár polgármester: Nekünk kell ebben lépni, hogy beszabályozzuk a
nehézgépjárművek közlekedését.
A csapadékvíz elvezetés is nagyon fontos lenne segítséggel, valamint a járdák állapota is rossz,
közterületek is rendezésre szorulnak. (Hősök tere, Szabadság tér)
Létszámgonddal is küzdünk, saját területeinket nem tudjuk levágatni. Nincs jelentkező, mert
más területen többet kapnak.
A Nyugdíjas Klubtól kaptunk megkeresést, mely szerint országos versenyre kérnek 150.000,Ft anyagi támogatást, 1 éjszakás szállásra, nevezésre, étkezésre.
Sánta Mátyás is országos versenyre szeretne támogatást kérni, összeget nem írt kérelmében.
Sánta Mátyás: Amennyiben van rá lehetőség, 25-30.000 Ft támogatást szeretnék kérni.
Molnár Istvánné képviselő: Ha elegendőnek találja a 30 e Ft-ot, támogatom. Matyi bácsi sokat
tett a falu kulturális életéért.
Kassa László: Támogassuk a kéréseket.
Blahó Éva képviselő: Támogatom mindkettőt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Támogatom.
Habány György képviselő: Támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy támogassuk a Nyugdíjas Klub országos
versenyen történő fellépését 150.000,- Ft-tal.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
55/2017. (V.31.) KT határozat

Tárgy: Nyugdíjas klub támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub
részére 150.000,- Ft rendkívüli támogatást nyújt az Országos Senior Táncverseny Gyulán
megrendezésre kerülő fordulóján való részvételre.
A támogatás kifizetése a pénzmaradvány terhére történik.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy 30.000,- Ft-tal támogassuk Sánta Mátyás
országos dalversenyen történő részvételének költségeit.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
56/2017. (V.31.) KT határozat
Tárgy: Sánta Mátyás támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sánta Mátyás, az Erkel Ferenc
Nyugdíjas Klub tagja részére 30.000,- Ft rendkívüli támogatást nyújt az Országos Nyugdíjas
Dalverseny Salgótarjánban megrendezésre kerülő fordulóján való részvételre.
A támogatás kifizetése a pénzmaradvány terhére történik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Novák Lajos nem tudta tovább vállalni a belső ellenőri
feladatokat, ezért új személyt kellett keresnünk. Németh Dóra lenne az új belső ellenőr.
Közgazdász végzettségű, mérlegképes könyvelő és belső ellenőrzéshez szükséges képesítéssel
is rendelkezik. Megbízással vállalná a feladatot. Egyelőre december 31-ig kötnénk szerződést,
és ha elégedett mindkét fél, hosszabbíthatnánk.
Habány György képviselő: Horti személy nincs a látókörben?
Laczikné: Novák Lajos segítségét kértem ebben, de nem ismer helyi megfelelő embert ő sem.
Blahó Éva képviselő: Mezőgép ebédlő területe tulajdonjogilag kié? A közelében játszanak
fociznak a gyerekek, átmegy a labda. Nem lehetne bekerítésre kötelezni a tulajdonost?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Hátul nem kötelezhetjük a kerítésre.
Kerek Oszkár polgármester: A határvonalnál volt az épület.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha ott volt az épület, akkor az ő kötelessége a kerítés.
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Kerek Oszkár polgármester: Holnap pedagógusnap lesz. Kérem, hogy aki tud jelenjen meg.
Habány György képviselő: Én nem tudok jelen lenni, de kérem Virágné Csábi Viola
igazgatóhelyettest, tolmácsolja elismerésemet a tantestületnek.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén az ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm
a megjelenést.
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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