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Távolmaradását bejelentette: Molnár Istvánné képviselő
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent képviselőtestület tagjait, és a helyi lakosokat. Felkéri Kerek Oszkár polgármester urat, beszámolójának
megtartására.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Ismerteti a mai témákat:
2009. évi költségvetés, és annak teljesítése, valamint 2010. évi költségvetés és tervek.
Összefoglaló beszámolót ad a lakosságnak a 2006 óta eltelt időszak eseményeiről,
eredményeiről is.
Rózsavölgyi Jánosné: Megköszöni az alapos beszámolót, átadja a szót a lakosságnak.
Klajzsovics József: A József Attila utcában elöntötte őket a víz, szivattyúzták, de hiába,
inkább átszakítanák az árkokat, ahol eltömődött. Befolyik a víz a házakhoz. Azt gondolta, 4
év alatt megoldódik
Kerek Oszkár polgármester: Ebben az évben megvalósul a vízelvezetés az említett területen
erről korábban beszélt. Sajnos az a baj, hogy 10 évvel ez előtt is fennállt ez a probléma,
mégsem történt semmi.
Czibolya Béláné Malom úti lakos: Halotta, hogy a Malom utcában fognak utat javítani.
Hogyan oldják meg a pataknál a víz problémáját? Nehogy bemenjen a víz a házakhoz a
vízszint emelkedésével.
Kerek Oszkár polgármester: Nem akarják megnyitni a patakot, csak védmű megépítésével,
addig csak bizonyos tisztításokat végeznek.
Kalcsó Jánosné Kossuth úti lakos: Több család köszönetét szeretné kifejezni a polgármester
úrnak, amiért felismerte annak szükségességét, hogy szociális értékeket nyújtson az
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embereknek. Bevállalta a vöröskeresztes tejosztás megszervezését, mellyel enyhíteni kívánta
a családok kiadását. Nem minden település vállalta ezt be. Az iskolás gyerekeknek is
biztosítja az iskolatejet.
Lakosságnak: választások éve van. Azon dolgozott a lakosság négy évvel ezelőtt, hogy 20 év
után váltás történjen. Sok önkormányzat azóta csődbe került, mivel folyamatosan csökkennek
az állami támogatások. Az előző vezetés 80 millió adósságot halmozott fel, melyet a jelenlegi
polgármester és képviselő-testület kifizetett. A községben mégis elszaporodtak a mocskolódó
röplapok. Sokak postaládájába helyezték el ezeket a valóságtartalom nélküli szórólapokat.
Ilyen esetben vagy elhiszi az ember az állításokat, vagy utánanéz a dolgoknak. Ő az utóbbit
tette. Elővette Kerek Oszkár 4 évvel ezelőtti kampány levelét, mely arról adott bizonyságot,
hogy a röplapoknak nincs valóság tartalma. Gazdasági programot fogadott el az új testület,
mely alapján dolgozik az önkormányzat.
A Belarus Traktor Kft-bel kapcsolatos megnyilvánulás is alaptalan, hiszen mindössze 3 fő
dolgozik, melyből 1 horti lakos. Ez a cég adófizetésével hoz hasznot a településnek.
Létesült volna olyan munkahely is, mely több embert foglalkoztatott volna, de a képviselőtestület nagy része ezt nem szavazta meg, vajon miért?
Azt is felróják a polgármester úrnak, hogy rendezvényeket szervez. Ezek a rendezvények
életet hoztak a községbe, népszerűek a lakosság körében. A megszorítások miatt a családok
nagy részének egyetlen lehetősége a kikapcsolódásra, kapcsolatok, barátságok szövődnek.
Ezeknek a rendezvényeknek van közösségmegtartó ereje.
A röplapokat terjesztők nem írják alá nevüket, pedig akinek nincsen neve, annak nincsen
becsülete sem.
Kerek Oszkár: Kéri, hogy lehetőleg maradjanak a tárgynál. Köszöni az elismerő szavakat,
neki természetes az, hogy a település fejlődése érdekében dolgozzon. A mérce nem a
szórólapszórás, hanem az elvégzett munka, teljesítmény.
Dencs János Kossuth úti lakos: Közbiztonság: örül, hogy vannak polgárőrök, településőrök,
de sok pótolni való van. Hogy kerülik ki a betörők, a településőröket? Sok betörés van a
településen, sőt a temetőben is megtámadtak egy embert. Ezekre jobban oda kellene figyelni.
Be kellene osztani éjszaka is az őröket, hogy megakadályozzák a betöréseket. Szólítsák meg
az idegeneket, mit keresnek itt?
Vannak olyan üres ingatlanok, ahol benövi a járdát a gaz. Nincs karbantartva, a korán
dolgozni járó emberek harmatos fűben járnak. Milyen szankciót alkalmaznak ilyen esetekben?
Járdákat az önkormányzat ellenőrizze, tetessék rendbe, büntessenek, ha kell. Sokan
megkérdezik, miért nincs nyitva a temetőben elhelyezett kapu. Azért, hogy ne menjenek a
több tonnás autók, csak azok, akik gyalog nem tudnak közlekedni. Ha kérik, kinyitják.
Megköszöni az egyház a kapukat, csak az oszlopok miatt nehezen nyílik, nem jól van
elkészítve.
Kerek Oszkár polgármester: Örül, hogy van két településőr, akik tudják, mit kell tenni,
mivel tapasztaltak.
Az egész falut nem tudják lefedni, viszont névjegykártyát osztogatnak, melyen rajta van
elérhetőségük, és igenis szokják meg az emberek, hogy szóljanak, ha baj van. Jó lenne, ha
többen lennének, akkor lehetne eredményesebb a munkájuk. Több olyan eset volt, amikor
bejelentésre, vagy saját maguktól megszólították az idegeneket.
Jegyzői hatáskör, az ingatlanok előtti területek tisztántartása, de a jegyző nem tud ellenőrizni
minden egyes ingatlant. A lakosság együttműködésével lehet felderíteni az elhanyagolt
területeket. Szólni kell a hivatalba, és lehet szankciót alkalmazni. A polgárőrök önkéntes,
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dolgozó emberek, akik ingyen dolgoznak a községben, nem tudják ellátni folyamatosan az
ellenőrzést. Köszönet jár nekik társadalmi munkájukért.
A temetői kaput megnézeti, mit lehet kezdeni vele. Van olyan terv, hogy parkolót készítene az
önkormányzat a temetőhöz. Kompromisszumkészséget vár az egyháztól ezzel kapcsolatban.
Az Akácfa útnál is lenne erre lehetőség.
Dencs János: Wagner Dénes felajánlana egy területet, ahová lehetne parkolót építeni.
Megemlítette még, hogy a ravatalozónál a vízóra teteje balesetveszélyes.
Kerek Oszkár polgármester: Erről a felajánlásról még nem hallott eddig. Szerepe van az
önkormányzatnak abban, hogy parkoló épüljön.
A kutat is el lehetne onnan helyezni, nem igazán jó helyen van. Ebben partnerek lehetnek.
Erdélyi Zoltán Bajcsy Zs. úti lakos: A ravatalozó felé van olyan területe, ahol parkolót
lehetne kialakítani.
Vidra Endre településőr: Betörésekkel kapcsolatban: kocsiból kiteszik az embereket,
végigszaladnak a falun. Ennek ellenőrzése közúti ellenőrzéssel történhetne. A polgárőrök
ingyen teljesítenek szolgálatot, és kevesen is vannak. Bármely polgár beléphet közéjük, és
segítheti munkájukat.
Tari István képviselő: Dencs Jánoshoz: polgárőrök, településőrök munkájának az
eredménye, hogy mennyi bűncselekményt hárítanak el.
Dencs János: Örül, hogy kiállnak egymás mellett, de a lakosoknak nem ez a véleménye. Nem
vonja felelősségre az őröket, de az emberek véleménye az, hogy védjék meg őket a
betörőktől. Jobban oda kell figyelni.
Kerek Oszkár polgármester: Mind a két őrség ezért a közösségért dolgozik, minden ház elé
nem tudnak állítani őrt. Mivel 2 településőr van, nem tudja 20-nak a munkáját elvégezni.
Megköszöni a munkájukat.
Balázs Ferenc: Köszönti a falugyűlés résztvevőit. Örül, hogy a horti lakosság észrevesz
dolgokat. Csányon is felháborodtak, ahol van 70 polgárőr. Horton nincsenek annyian, persze
hogy nem tudnak kivédeni minden betörést.
Fabu Anna Márta Rózsa F. úti lakos: Azokon a helyeken, ahol nagy a bűnözés, a lakosság
is összefog. Az utcájukban pl. megegyeztek abban, hogy figyeljenek egymásra. Ez is nagyon
sokat segítene a bűnözés megakadályozásában. A lakosságnak is részt kell venni a
megelőzésben.
Kassa László volt polgármester: Provokáció érte, úgy gondolja. Elhangzott Kalcsóné
szájából a 80 milliós hiány, ez nem teljesen igaz. 2006-ban útépítésnél, a pályázati pénzben
benne volt. Sértve érzi magát, régen is sok minden megvalósult. A jelenlegi képviselő-testület
egy részének is szerepe van az akkori 80 millió hiány megszavazásában. Mindannyian részt
vettek abban a munkában, ami régen megvalósult. Személy szerint őt támadják a hiányért,
pedig jelentős sikereik voltak régen.
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Kerek Oszkár: Kéri a jelenlévőket, ne ilyen témával foglalkozzanak, hanem a 2009-es és
2010-es évekről beszéljenek. A régi dolgokkal nem kívánnak foglalkozni, azt lezárták. Most a
jelent és jövőt érintő tervekről essék szó.
Józsa Péter: Miért parkolnak a művelődési háznál a buszok? Olajos származékok oldják az
aszfaltot. Régi, rossz állapotú az aszfalt, tönkre is van téve. Nem engedné ide a területekre a
teherautókat. Az iskolaigazgató nem engedi az idősebbeket az iskolaudvarban levő aszfaltos
pályára- ezt helyesnek is tartja, iskolásoknak való, ne az idősebbek tegyék tönkre. A
művelődési háznál könnyebb lenne helyre hozni az aszfaltos pályát, hiszen van kosárpalánk
is. Kiszorulnak a gyerekek, a piactéren játszótér lesz. A Hunyadi téren alakítottak maguknak
pályát, de nehogy baleset legyen az ideiglenes kapukból. Jó helyre kerültek-e az új buszvárók
az Ecsédi útnál? Kossuth útra kellett volna koncentrálni.
Kerek Oszkár: A teherautók össze-vissza álltak Hort utcáin. Mindenkinek kell telephellyel
rendelkezni, de nem ott álltak, hanem közterületeken. Egy helyre kellene őket tenni, de hová?
Ez az egyetlen önkormányzati terület, melyet ideiglenesen kijelölhettek. Nem véglegesnek
szánták, de nem is volt lehetőség másra. Nem akarják megszüntetni a pályát, sőt 2 pályát
helyeznek el tervek szerint a régi piac-téren. Az Ecsédre utazóknak eddig semmi nem volt, de
ők is megérdemlik, hogy legyen buszvárójuk. Az egészet egyszerre nem tudják lecserélni, de
jövőre újabb 4-et szeretnének elhelyezni a Kossuth úton, ezzel megoldódik ez a probléma is.
Hunyadi térre az önkormányzat helyezte el a kapukat. Rögzítésre kerültek, tehát nem
balesetveszélyes, amíg ki nem döntik. Ezt persze ellenőrizni kell.
Molnár József: Megköszöni a polgármester beszámolóját, képviselő-testület munkáját.
Örömmel vette tudomásul a változásokat, fejlődést. Ezért köszönet a testületnek. Köszönet a
régi és új vezetésnek az utak megépítéséért.
Időpontban mikorra tehető, hogy megindul a csapadékvíz elvezetés? Mindenkinek tudomásul
kell venni, hogy ez nagy probléma. Ezt az elvezetést csak úgy lehet megoldani, ahogyan
polgármester úr elmondta. A patakokat, vízelvezető árkokat állandó tisztítással lehet
megoldani.
Kalcsónéhoz: ha 2006-ban az akkori polgármester és akkori testület 80 millió hazugságot
hagyott hátra, akkor a mostani 20 milliót fog.
Személyes: 2005-ben választották igazgatónak, 20 éves munkaviszony után. Másfél évig volt
igazgató, nem minősíti magát. Az új polgármester és jelenlegi képviselő-testület elbocsátotta.
Bírósághoz fordult, mind a három fokozatot végigjárta, nem elégedett az ítélettel. A
Legfelsőbb Bíróság leírta: „képesítése jogosítja technika tanári állásra”. Úgy gondolja,
jogalap nélkül távolították el, még akkor is, ha a bíróság ezt jóváhagyta. Gondolkodtak-e
ezen, hogy lehetetlen helyzetbe hoztak egy embert? Nem tudja ez mennyire becsületes eljárás.
Polgármester úr említette, hogy 17 fő közmunkást alkalmaz, és legnagyobb
munkahelyteremtő a községben. Miután átvette az önkormányzatot, 20 fővel csökkentette a
létszámot, most 17-et felvett. Mennyi pénzébe került ez a falunak?
Kerek Oszkár polgármester: A csapadékvízről elmondta korábban a munkálatok
részletezését, nem akarja ismételni.
20 millió adósság: ennyi hiánnyal fogadták el a költségvetést, nem azt jelenti, hogy így is lesz,
hiszen eddig mindig pozitívan fejezték be az évet. A bírósági döntések egyértelműek, nem
óhajt erről vitatkozni. A 17 ember közhasznú, nem állományban vannak, tévesek az
információk. Minimálbért keresik, de nagyon örülnek ezek az emberek ennek a lehetőségnek.
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Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Hunyadi téren sok gyerek összeverődik esténként, és
nagyon örülnek, hogy ott lehetnek. Van egy kis súrlódás a lakosok körében emiatt, de nem
probléma. A kaput rögzítették, nem balesetveszélyes.
Tari István képviselő: Teherkocsikra vonatkoztatva úgy kellene kiadni az engedélyt, hogy
rendelkezzenek telephellyel. Felül kellene vizsgálni a kiadott engedélyeket, és helyszínen
ellenőrizni, helyesen járt-e el az önkormányzat az engedélyek kiadásánál. Saját telephelyen
kellene tárolni a járműveket.
Kassa Lászlóhoz: minden falugyűlésen itt volt korábban is. Egy kérdés nyitott maradt: mennyi
összeggel mennyi munkát végeznek az önkormányzatnál. 2000-ben mennyi volt a
költségvetés? Lehet, hogy nem kevesebb, mint a mostani. Mezőgép, Tsz, egyéb vállalkozások
iparűzési adót fizettek. Abból lehetett gazdálkodni. Most nem több a költségvetés ennyi év
múltán sem. A jelenlegi polgármester és testület nagyon kemény munkát végzett annak
érdekében, hogy ilyen lett az anyagi helyzet. Kevés a régi baráti, elvtársi kapcsolat, hozzáértő
embernek kell lenni az önkormányzat élén. Korábban, ha a lakosok köréből valaki be szeretett
volna menni testületi ülésre kiszólták, hogy zártkörű az ülés, nem mehettek be. 2006-tól bárki
bemehet, bizottságok működnek, aktuális dolgokról döntenek, nem egy személyi döntés van,
nem a polgármester dönt minden felett – kiemeli. Testületi ülésen minél több lakosnak ott
kellene lenni, láthatnák, hogyan dolgozik a testület, melyik képviselő hogy áll a dolgokhoz.
Nagyon sok munka folyik a testületben, társadalmi munkában.
Szécsi Istvánné Toldi úti lakos: Itt tejet osztottak, Hatvanban pedig 520 Ft-ért rendelhet
bárki ebédet. Buszmegállók beáznak. Kertaljánál, Toldi útnál ki kell takarítani a patakot.
Balázs Ferenc képviselő: Mindenki elképzelheti, hogy ha a 12 évvel ezelőtti fizetéséből
kellene megélni, mi lenne? Pedig az önkormányzat ezt teszi. El tudnak számolni önmagukkal,
és nyugodtan tudnak aludni döntéseik miatt.
Rózsavölgyi Jánosné: Eredményesen, önzetlenül dolgozott a képviselő-testület. Összefogásra
van szükség, talán még jobban, mint eddig. Közösségi összetartó erőre van szükség.
Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárja.
kmf.
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