JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 5-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
60/2017.(VII.5.)
61/2017.(VII.5.)
62/2017.(VII.5.)
63/2017.(VII.5.)
64/2017.(VII.5.)
65/2017.(VII.5.)
66/2017.(VII.5.)
67/2017.(VII.5.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
munkájáról
Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés
Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzata
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Házirendje
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai programja
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Ingatlanvásárlás bölcsődéhez
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 5-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
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Meghívottak: Brunner Istvánné Idősügyi Tanács tagja, Piroska Csabáné Értéktár Biz.elnöke,
Karczagné Nagy Klára Idősügyi Tanács tagja, Balog Gyuláné Nyugdíjas Klub vezetője, Sánta
Mátyás Idősügyi Tanács tagja, Godó István Településüz. Kft. ügyvezető, Süki Lóránt
Településfejl. Kft. ügyvezető, Filep Bertalan iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető,
Virágné
Csábi
Viola
isk.
igazgatóhelyettes,
Berta
Imréné
Szoc.Ell.Int.mb.intézményvezető, Szabóné Sőregi Melinda Kult.Centr.igazgató, Fabu Anna
Márta óvodavezető helyettes.
Napirend:
1./ Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkájáról
Előadó: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető
2./ Tájékoztató a Horti Batthyány József Általános Iskola munkájáról
Előadó: Filep Bertalan igazgató
3./ Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés, SZMSZ
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Horti Szociális Ellátó Intézmény alapdokumentumok
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
6./ Bejelentések, indítványok
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Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom,
hogy a napirendek közé vegyük fel a Szociális Ellátó Intézmény alapdokumentumairól,
valamint a Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló
előterjesztéseket.
A Képviselő-testület a módosított napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Benedek Elek Környezetvédő és Természetbarát Óvoda munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Valamennyien megkaptuk a beszámolót. Megkérdezem az
óvodavezetőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Megkezdődtek a felújítások, most az 5., egyben utolsó
csoportszobát újítjuk fel. Akik belépnek az óvodába, értékelik a színvonalas környezetet,
köszönjük az önkormányzatnak a felújításokat! Egy udvari játék került elhelyezésre 1 M Ft
értékben a jótékonysági bál bevételéből, valamint az alapítvány jóvoltából még 3 udvari játék
kerül elhelyezésre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Örömteli, hogy az előző évihez képest kissé nőtt a létszám
az óvodában. Bízunk benne, hogy a bölcsőde létrejötte után a létszám tovább emelkedik.
Blahó Éva képviselő: Az ott folyó munkához szeretnék gratulálni. Jól felkészített gyerekeket
kapunk az iskolába, jó velük dolgozni.
Molnár Istvánné képviselő: Személyesen is tapasztalom nap, mint nap, hogy milyen
színvonalas munka folyik az óvodában. Jóleső érzés volt olvasni, hogy az óvodavezető
pozitívan ismerte el az óvónők és dajkák munkáját.
Kerek Oszkár polgármester: Az új ASP rendszer nem mindig működik még tökéletesen, de
kérem jegyző asszonyt, hogy szorgalmazza a féléves zárás elkészítését.
Színvonalas munka folyik az óvodában, jól felkészült dolgozókkal.
Az önkormányzat is kiveszi részét a fejlesztések tekintetében, valamint örvendetes, hogy a
szülők is pozitívan állnak hozzá, ezért kerülhetett sor a játék telepítésére.
Javaslom, hogy a játékok elkészülése után egy kis átadó ünnepséget tartsunk, hiszen ebben
mindenki kivette részét.
A Pedagógus Szakszervezet elismerte az önkormányzat munkáját Eötvös József díjjal és
oklevéllel. Az óvodavezető is kapott elismerést a szakszervezettől.
Szeretném megköszönni az óvoda vezetésének, dolgozóinak színvonalas munkáját, valamint
azt, hogy rendezvényeinken rendszeresen jelen vannak, szerepelnek a dolgozók és gyerekek
egyaránt.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Közoktatásért végzett munkavégzésért kaptam az Eötvös
József díj arany fokozatát.
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Kerek Oszkár polgármester: Hamarosan pályázunk bölcsődére. A környéken nem épül sehol
bölcsőde. Remélhetőleg meg tudjuk tölteni az intézményt gyerekekkel. Mellette van az óvoda,
ahová várhatóan többen mennek át, és nem mennek el más településre.
Javaslom elfogadásra a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
60/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2016/2017-es
tanévéről
A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda 2016/2017-es
tanévéről szóló beszámolót elfogadja.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Batthyány József Általános Iskola munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Filep Bertalan igazgató: A Tankerületnek írt szakmai beszámoló kb. 60 oldal, igyekeztem
lecsökkenteni a terjedelmet.
Minden szempontból jó évet zártunk. Egyrészt túl vagyunk a tankerületi átálláson, ami nem
volt egyszerű nekünk sem, és az önkormányzatnak sem.
Szakmailag nagyon sokat jelentett, hogy a tanulmányi versenyeken országos 1. 2. és 4.
helyezettek lettek tanulóink. Reméljük ez folytatódik. Jól szerepeltek a gyerekek egyéb szintű
versenyeken is.
Olyan szakmai háttér működik az iskolában, mely elősegíti a jó eredményeket. Nem visznek el
sok gyereket máshová, legfeljebb munkahelyi iskolákba. Más településről is van jelentkezés,
jól működő iskolának ismernek el bennünket. Jó pedagógusi gárdával dolgozunk az
idősebbeket és fiatalabbakat tekintve egyaránt.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Blahó Éva képviselő: Sajnálom, hogy az itt ülők közül csak néhányan voltak jelen a
tanévzárón. Jó volt hallani azokat az eredményeket, melyeket elértek a gyerekek, pedagógusok
egyaránt. Ehhez a támogató szülői háttér is biztosított volt. Olyan tantestület van iskolánkban,
hogy történjen bármilyen változás, rugalmasak a kollégák. Szabadidejükben kísérik a
gyerekeket akár hétvégén is versenyekre.
Környező gimnáziumokba, szakközépiskolába került tanulóink tartották az eredményeiket. Ez
a tantestület nagyon sokra képes, remélhetőleg a bejövő fiatal dolgozók is csatlakoznak ehhez
a kollektívához.
Nagyon sikeresnek értékelem én is ezt az évet.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Gratulálok az országos versenyeken elért eredményekhez,
valamint a tanulók eredménye is az országos átlag felett van, ez mindenképpen dicséretes. Elég
magas a hiányzások száma. Szeretném, ha ennek a rendszere szeptembertől megváltozna.
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Javaslom, hogy csak akkor fogadják el az orvosi igazolást, ha a szülő reggel 9-ig betelefonál az
iskolába, hogy beteg a gyermeke, ne a rendelési idő végére essen be azzal, hogy beteg, és
igazolást kér, mert nem volt iskolában. Nem lenne lehetőségük az indokolatlan hiányzásra.
Filep Bertalan igazgató: Erősen harcolunk ezzel. Kizárólag ellenőrzőbe beírt igazolást
fogadunk el. Ha az orvos betegnek találja, és igazolást ad ki, egyébként csavargott az utcán
napokig, akkor is el kell fogadnunk a kiállított igazolást. Elektronikus igazolásra nyitottak
vagyunk, mert nagyon soknak találjuk a hiányzásokat, sőt igazolatlan hiányzásokat.
Megköszönöm az önkormányzatnak azt, hogy úgy váltunk le, hogy egymás kezét fogva
megyünk tovább. Ugyanúgy részt veszünk a rendezvényeken, az önkormányzat sem felejti el,
hogy pedagógus nap van, hogy önkormányzati évzáró buli van. Szeretnénk így folytatni tovább.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az elektronikus naplót több iskola vezeti, nincs akadálya
az elektronikus igazolásnak sem. Én eddig is csak ellenőrzőbe írt igazolást adtam. Az e-mailben
küldöttnek előnye, hogy azt csak a rendelőből lehet küldeni, rendelési időben.
Molnár Istvánné képviselő: Gratulálok igazgató úrnak, pedagógusoknak, gyerekeknek a szép
eredményekhez!
Hallottam, hogy jön az ovi-suli. Mit jelent ez a gyakorlatban, van-e igazgató úrnak információja
erről?
Filep Bertalan iskolaigazgató: Nem tartom jó ötletnek ennek bevezetését. A 3 év óvoda elég
arra, hogy felkészítse a gyerekeket az iskolára. Nagy részük 7 éves kor körül kerül az iskolába.
Ennyi idős gyerekeknek már tudniuk kell figyelni, tanulni. Gyakorlásokra, fejlesztésekre lehet
fordítani 900 órát, és ez elegendő is.
Kerek Oszkár polgármester: Említette igazgató úr, hogy a környékben, és megyei szinten is
nagy létszámúnak számít az iskola. 224 gyermek jár jelenleg.
Hallottam, hogy sok diák elmegy a középiskolából, nem fejezi be. Reméljük, ez horti diákokkal
nem fordul elő.
Az önkormányzat lehetőségei szerint támogatja az iskolát. Rendezvényeken is igyekszünk
elismerni a pedagógusok munkáját. A tájékoztatóból is kitűnik, milyen magasszintű oktatás
folyik az intézményben. Köszönöm az eredményes munkát igazgató úrnak, pedagógusoknak!
Filep Bertalan igazgató: Intézményi tanulmányi átlag: 4,2.
Kerek Oszkár polgármester: Jellemzi a nagyközség megítélését is ez az eredmény, melyet a
két oktatási, nevelési intézmény produkál.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés, SZMSZ.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A támogatás a működéshez szükséges, ugyanúgy, mint a másik
Kft. esetében is. Ez az összeg a költségvetés elkészítése előtt 1 M Ft-ban került meghatározásra
azzal, hogy vagy elég lesz, vagy nem, lehet később módosítani az aktualitásoknak megfelelően.
Van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban?
Kassa László elhagyta a helyiséget 15.30 órakor, ezzel a jelenlévő Képviselő-testületi tagok
száma 5 főre csökkent.
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Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Támogatási Szerződést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
61/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási szerződése
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Horti
Településfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási szerződése” című előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hort Nagyközség
Önkormányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Horti Településfejlesztési
Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40., cg.száma: 10-09-036247,
adószáma: 25925560-2-10) 2017. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen előterjesztés 1.
számú mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében tárgyidőszakra vonatkozóan
1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint illetve a 2017. évi költségvetésre vonatkozó
mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást
nyújt a kizárólagos tulajdonában levő Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. részére jelen
határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.
2. Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hort Nagyközség
Polgármesterét, valamint a Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a jelen
előterjesztés 1. számú mellékeltében foglalt támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2017.július 15.
Felelős: polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Mivel 100 %-ban önkormányzati tulajdonú a Kft., ezért
rendelkeznie kell Szervezeti és Működési Szabályzattal.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az SZMSZ elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
62/2017. (VII.5.) KT határozat
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Tárgy: A Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Településfejlesztési Nonprofit
Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
4./Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Szociális Ellátó Intézmény alapdokumentumok.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Májusban történt vezető váltás az intézményben, ezért
felül kellett írni ezeket a dokumentumokat. Új jogszabályok és a személyi változások miatt
kellett átdolgozni, és a Képviselő-testületnek el kell fogadni. Ezzel tud tovább működni az
intézmény.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy fogadjuk el az SZMSZ módosítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
63/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Habány György képviselő: Jelzem, hogy a házirendnél tévedés történhetett, mert 2013. év van
benne, és a korábbi intézményvezető neve.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: E-mailben ezt kaptam én is, ezt tudtam továbbítani. Papír
alapon az új lett benyújtva. Ha most elmondja Berta Imréné, hogy mi módosult, akkor el tudjuk
fogadni.
Kassa László képviselő 15.39 órakor visszajött a terembe, így a jelenlévő Képviselő-testületi
tagok száma 6 főre emelkedett.
Berta Imréné mb. intézményvezető: Jogszabályi változásokat tartalmaz, elnevezés is
változott, gyermekjóléti képviselőt más helyettesíti, mert tartós betegség miatt nem tudja ellátni
feladatát. A házi szociális gondozásnál is történt változás, a szoc.tv. miatt., intézményvezető
személyében változás történt, ezek által a hatályba lépés is.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Házirendet.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
64/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Házirendje
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Házirendjét jóváhagyja.

Berta Imréné mb.intézményvezető: A Szakmai Programnál is adatok aktualizálása és
jogszabály változás miatti módosítások történtek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A szociális étkeztetéssel kapcsolatban kérdezném, milyen
együttműködés van a baptista szeretetszolgálattal?
Berta Imréné mb.intézményvezető: A szeretetszolgálattal csupán annyi kapcsolatunk van,
hogy pl. segítséget kérnek, ha nem érnek el valakit.
Molnár Istvánné képviselő: Mi a különbség a nappali ellátottak és a házi szociális gondozottak
között?
Berta Imréné: Hozzánk jönnek be a nappali ellátás keretén belül, mentális és egyéb problémák
miatt, valamint segítség kérés, ügyintézés miatt jönnek hozzánk. A házi gondozáshoz kimennek
a gondozónők.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szakmai Program elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
65/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai programja
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szakmai programját jóváhagyja.
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5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Július10-én lesz társulási ülés, oda kell vinnem a határozatot.
Az előterjesztést, határozati javaslatot mindenki megkapta. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Habány György képviselő: Az önkormányzat részére jelent-e ez többlet terhelést?
Kerek Oszkár polgármester: Nem jelent több terhet ránk nézve. Hatvan önkormányzata
vállalt magára bizonyos költségeket, nem tudjuk ebből a későbbiekben terhel-e valami. A
szavazatok önkormányzatonkét 1-1 szavazatnak számítanak a korábbi megkülönböztetés
helyett.
Fél évig szállítja még ez a cég a hulladékot, utána más lesz. A szállító autók valószínűleg ezek
maradnak.
Kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
66/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása

1. Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy
döntött, hogy támogatja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának a 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe
foglalt szövege szerinti módosításait.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 2.
melléklet szerinti módosítását a Társulási Tanács ülésén az önkormányzat képviseletében
támogassa, valamint azt aláírja.
Határidő:
Felelős:

a Társulási Tanács ülésén
a polgármester

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
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Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Hatvani
Rendőrkapitány vezetője közbiztonsági koncepció megalkotására hívta fel a figyelmet.
Nem tartom rossz ötletnek. Szeretnénk, ha helyben lennének a rendőreink mindenképpen. Erről
majd beszélnünk kell.
A bölcsőde területe ideális lenne az óvoda mellett. Beszéltem az érintett 5 ingatlan
tulajdonosával. A terület megvásárlására kellene sort keríteni. Úgy gondolom, hogy 800-1200,Ft/m2 ár lenne reális a vásárlásra. Ezt tekinthetnénk tárgyalási alapnak, erről kellene döntenünk.
A tulajdonosok szívesen eladnák nekünk területeiket, de az árral kapcsolatban döntenünk
kellene. Két tulajdonos 1200,- Ft/m2 árat mondott.
Habány György képviselő: A koncepcióval egyetértek. Az óvodánál viszont elég lapos a
terület, nem olyan értékes, mint amit az önkormányzat eladott. Építkezéshez nem túl lapos?
Kerek Oszkár polgármester: Alkalmas a terület, mert pl. az óvodában az aljzatbeton is
teljesen száraz. A kialakított árok már elvezeti a vizet. A terület ideális helyen van az óvoda
mellett. Két esetben banki kötelezettsége van a tulajdonosoknak, ott még tárgyalnunk kell a
bankokkal.
Összesen kb. 5000 m2-ről van szó. Kérem, hogy fogadjuk el az irányárat tárgyalási alapnak.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
67/2017. (VII.5.) KT határozat
Tárgy: Ingatlanvásárlás bölcsödéhez

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
tárgyalásokat folytasson a bölcsőde megépítéséhez szükséges, óvoda melletti ingatlanok
megvásárlására vonatkozóan.
Az ingatlanok megvásárlásának irányára 800 - 1200 Ft/m2
Határidő:
Felelős:

következő testületi ülés
a polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Az iparterület gázvezeték lefektetése, átadás-átvétel is
megtörtént.
Jegyző asszony Apcon meglátogatta a bölcsődét, hogy képünk legyen róla, milyen eszközök
szükségesek az induláshoz.
Ha teljes létszámmal tudna majd menni, 10 embernek adna munkahelyet. A finanszírozásnál az
állami támogatás a bérekre elegendő talán, de a fenntartást nekünk kellene biztosítani.
Sok anya szívesen választja azt, hogy visszamegy dolgozni, mivel több jövedelemhez jut.
Reális esélyt látok a jó működésre.
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Szociális pályázathoz holnap mérik fel az épületet, a Kulturális Centrumot is most mérik fel a
napokban.
Habány György képviselő: Tegnap volt egy megbeszélés a Presszóban, szeretnék újra indítani
a labdarúgást. Indul a bajnokság, péntekig lehet benevezni. Most kaptam egy levelet, kérem
jegyzőnőt, olvassa fel.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Jelenleg nem működik a sportkör, tehát indulni nem
tudnak.
Habány György képviselő: Legfeljebb mi biztosíthatjuk a pálya használatát, egyéb módon
támogathatjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Ha valamit szeretnének, ki kell dolgozni, meg kell tervezni.
Engem korábban megkeresett valaki egy mátrai egyesületből azzal, hogy nem tudnak kiállítani
sportegyesületükből egy csapatnyi embert, működjünk együtt. Utánpótlás nevelés lenne a
lényege.
Horton több különböző korosztály vesz részt az iskolában foci edzéseken. Együttműködést
ajánlott a Hatvani FC. Sok pénzt tudnak lehívni a focira.
Aki engem megkeresett, szintén pénzt szeretne ebből az együttműködésből kihozni, de nem
látom ebből azt, hogy Horton mi lenne ebből a település előnye. Felolvasom a levelét.
Sok minden jó lenne, de a költségvetésünk nem engedi meg a sportlétesítmény felújítását, egyéb
pénzügyi vonzata lenne.
A korábbi sportegyesület elnöke elmondta, hogy adótartozása van az egyesületnek. Kértem,
hogy adják át a sportegyesületet az önkormányzatnak. Erre nem kaptam semmiféle választ.
Egy sportegyesület létrehozásához 8-10 hónap szükséges. Ebben az évben nincs realitása a
dolognak. Megfelelő egyesülettel lehetne anyagi forrást is szerezni. Két évig nem kaphat
pályázati pénzt az egyesület.
Az iskolában mennek a gyermek foci edzések, taekwondo csoport is működik, lőterünk is van,
tornatermünk is van, melyet lehetne használni.
A pálya nagyon rossz állapotban van, rendbe kellene tenni, az épületet fel kellene újítani. Több,
mint 3 ha a terület, sok mindenre lenne alkalmas. Ebben az évben fogom kezdeményezni a
sportegyesület létrejöttét.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van egy beadvány, ezzel az a gondom, hogy ha leültek
aláírni ezt a levelet, miért nem keresték meg a Képviselő-testületet személyesen. Megkerestéke ugyan a volt sportegyesületi elnököt?
Habány György képviselő: Mondtam, hogy jöjjenek el testületi ülésre személyesen. Felhívtam
a figyelmüket arra is, hogy van egy sportkör Horton, együtt kellene működni vele.
Mindenképpen azzal értek egyet, hogy a Hort SK keretein belül működjön a foci. Kifejezetten
a felnőtt csapatról esett szó, nem is emlegették a fiatalabb csapatot. Nem egyszerű az átigazolás
sem.
Kerek Oszkár polgármester: Aki engem megkeresett, nyilvánvalóan az a szándéka, hogy a
mátrai sportegyesületbe menjenek a horti gyerekek. Arról nem esett szó, hogy ki újítsa fel az
öltözőt pl. A játékosok átigazolása is pénzbe kerülne.
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Kassa László képviselő: Más téma: a mezőőri járulék 50 %-os csökkentéséről beszéltünk
korábban, de ez nem történt még meg.
Kerek Oszkár polgármester: Ki kellett küldeni az idei járulékokhoz a papírokokat, ezért most
már késő volt erről tárgyalni. Nagyon nehezen fizetnek az emberek ezért a szolgáltatásért, el
kell gondolkodni arról, hogy szüntessük meg a mezei őrszolgálat működését. Az állami
hozzájárulásból, és földtulajdonosok által befizetett összegből kellene fenntartani a szolgálatot,
de nem jön be az összeg most sem, az 50 %-os csökkentéssel pedig még kisebb bevétel lenne.
Kassa László képviselő: Az a javaslatom, hogy akkor döntsünk majd a megszüntetésről.
Habány György képviselő: Bejelentem, hogy július 14-28-ig nem leszek elérhető. Kérem,
hogy telefonon értesítsenek, ha rendkívüli ülés lesz.
Balogh Gyuláné Nyugdíjas Klub vezetője: Szeretném megköszönni a támogatást a
Képviselő-testületnek, amit kaptunk, és ezüst minősítést kaptunk.
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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