JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2006. november 30-án
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
61/2006.(11.30.)
62/2006.(11.30.)
63/2006.(11.30.)
64/2006.(11.30.)
65/2006.(11.30.)
66/2006.(11.30.)
67/2006.(11.30.)
68/2006.(11.30.)
69/2006.(11.30.)
Rendelet száma
21/2006. (XII.1.)
22/2006. (XII.1.)

Tárgy
Tájékoztató a 2005.III. negyedévi költségvetési
teljesítésről
2007. évi költségvetési koncepció
Pályázat kiírása könyvvizsgálói tevékenység ellátására
Együttműködési megállapodás módosítása az állati
hulladék több önkormányzat állati kezeléséről
Pályázatkiírása az I.sz. Háziorvosi álláshely betöltésére
ÖTM felé benyújtandó pályázat a működésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatása tárgyában.
Hitelszerződés módosítása
Heves Megyei Vízmű 2007.évre vonatkozó állami támogatási
kérelme
Belső ellenőrzés éves munkaterve

Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.16.)
rendelet módosításáról
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község polgármesteri hivatal hivatalos helységében 2006. november 30-án Hort
Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről
Jelen vannak:
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Habány György
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
1. Hegedűs Dezső

képviselő

N a p i r e n d:
1.
2.
3.
4.

2006.évi III.néves pénzügyi beszámoló
Előterjesztés a 2007. évi költségvetési koncepcióról
Könyvvizsgálói vélemény ismertetése
Együttműködési megállapodás módosítása az állati hulladék több
önkormányzat általi kezeléséről
5. Előterjesztés a 2007.évi víz és csatornadíj módosításáról
6. Megüresedő háziorvosi ellátás meghirdetése
7. BM felé működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
8. Folyószámlahitel meghosszabbítása
9. Vízmű pályázatának támogatása
10. Egyebek
Előadó: Kerek Oszkár
Polgármester

Kerek Oszkár polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent testületi tagokat. Megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Javasolta a testületnek, hogy jegyzőkönyv hitelesítésével Molnár Istvánné és Rózsavölgyi
Jánosné képviselőket bízzák meg.
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1. 2006.ÉVI III. N. ÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a napirendi pontban szereplő pénzügyi vonatkozású
előterjesztéseket előzetesen az intézményvezetők és érdekképviseleti szervek valamint a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal
együttesen megtárgyalta. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az önkormányzat 2006. III.
negyedévi költségvetési előirányzatok teljesüléséről szóló beszámolót a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja. Felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy az 1. napi rendi ponttal
kapcsolatban hozzászólásaikat, kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.

A napi rendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így a képviselőtestület az írásos
előterjesztés alapján egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
61/2006. (11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a
polgármesternek a községi önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának
három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a várható
költségvetési hiány csökkentése érdekében, az év hátralévő részében
kiadásaikat mérsékeljék.
Határidő: folyamatos, 2006. december 31.
Felelős: polgármester, intézményvezetők

2. ELŐTERJESZTÉS A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓRÓL
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2. napirendi pontként szereplő, a 2007. évi
költségvetési koncepciót az intézményvezetők és érdekképviseleti szervek valamint a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal
együttesen megtárgyalta. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az önkormányzat a 2007. évi
költségvetési koncepciót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az önkormányzat forráshiánya 70-80 millió forint között mozog. Az utak megépítésére,
felújítására nem volt meg a megfelelő pénzügyi fedezett. Az írásos anyag 19 pontban foglalja
össze és javasolja az intézkedések kidolgozását, megtételét. Új munkahelyeket kell teremteni,
melynek első lépéseit az új képviselő-testület már megtette. Az önkormányzati ingatlant
megvásárló Belerus KFT 2007.év nyarától várhatóan 15-20 fő foglalkoztatását tudja majd
biztosítani. Magas a költségvetésen belüli bérhányad 49%, mely más települések esetében ez
35% körül alakul. Felül kell vizsgálni a közalkalmazotti és köztisztviselői juttatásokat, melyek
elvonása közel 10 millió forint megtakarítást eredményezne a költségvetés számára.
Felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy az 2. napi rendi ponttal kapcsolatban
hozzászólásaikat, kérdéseiket és észrevételeiket tegyék meg.
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Tari István képviselőa Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Javasolja az ingatlanok értékesítésénél és bérbeadásánál, hogy az piaci alapon történjék.
Munkahelyteremtésnél, önkormányzati munkáknál a helyi vállalkozókat kell előnybe
részesíteni. Az üresen álló ingatlanoknál a rendelkezésre álló ampert csökkenteni kell. Ezáltal
közel 500-600 ezer forint takarítható meg. Szerződéseket felül kell vizsgálni és a beszállítókat
meg kell versenyeztetni.

Molnár Istvánné képviselő:
A létszámleépítések mögött emberi sorsok húzódnak meg. Javasolja, hogy a tervezett
leépítéseket humánusan oldja meg a testület. Javasolja, hogy a nyugdíjba vonulók helyére ne
kerüljön felvétel. Humánusabbnak tartja a részmunkaidőben történő foglalkoztatást, mint a
munkaviszony megszüntetését. Javasolja az építésre alkalmas ingatlan árak csökkentését,
ezzel is segítve a családsegítést, a más településekről történő betelepülést, hiszen a község
lélekszáma folyamatosan csökken.

Erdélyi László képviselő,Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Úgy tudja, hogy a pályázati pénzeszközökkel megvalósuló útépítések még nem lettek
kifizetve.

Horvát Sándor képviselő:
Hogyan kezdünk a létszámcsökkentéshez, mi az elképzelés? Mindenki tudja mennyi adót
fizet. Nyolc féle adót fizet egy vállalkozás. Számba kell venni, hogy mi a haszontalan, mit
kell megszüntetni és úgy lehet adót emelni. Hitel nélkül a zökkenőmentes gazdálkodás nem
lehetséges.

Csontos András képviselő:
A 20 pont sorrendjét cserélné fel. A bevétel növekedés mellett szükséges az intézmények
átvilágítása. Az intézmények készítsék el költségvetésüket, melyet a bizottságok és a
képviselő-testület áttekint. Fejlesztés nem lesz, de képezzünk tartalékot a későbbi
pályázatokra. Nem biztos, hogy adóemelés kell.

Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
Egyetért az előző hozzászólásokkal. A fejlesztést le kell állítani. Támogatja az átvilágításokat
pl. az Iskolánál a normatíva nem fedezi a kiadásokat. Telkek árát lehet csökkenteni, de
minden lakást ne adjunk el. Magasnak tartja a bérhányadot. Támogatja az élelmezési
nyersanyag beszerzés versenyeztetését.
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Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén is sok vita volt a 19 ponttal kapcsolatban. A
vagyoneladás nem szerencsés az utolsó helyen kell, hogy szerepeljen. A bérlakás állomány
nem jó és szolgálati lakásra is szükség van. Az adóemelés jelentős, de elenyésző a
bértakarékossághoz képest. Hitel felvételére továbbra is szükség van.

Kerek Oszkár polgármester:
A feltett kérdésekre észrevételekre az alábbiakat válaszolja:
A Kertész út ez évben rendeződik. A pályázati pénz több évre lebontva kerül az
önkormányzathoz. Rákóczi út 16 millió forinttal terheli az ez évi költségvetést, megállapodás
alapján e kifizetés 2007.évre áthúzódik. 2007. évben az útépítés, útfelújítás áthúzódó kiadásai
20-23 millió forintot tesznek ki. Az önkormányzat likviditási gondokkal küzd. A hiány
mérséklésére javaslatot tettünk, melynek része a helyi adók emelése is. 4 éve nem volt
adóemelés. December 15-ig kell elfogadni az adóemeléseket. A 20 pont részletes kidolgozása
folyamatosan megtörténik, annak előterjesztésére a költségvetési rendelet-tervezet
benyújtásával együtt kerül sor.
A 2006.évi költségvetési rendelet és beszámolók felülvizsgálatával megbíztuk Novák Lajos
könyvvizsgálót. Kéri, hogy a koncepció elfogadása előtt a könyvvizsgálói véleményt
hallgassa meg a képviselő-testület.

3.KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY ISMERTETÉSE
Novák Lajos könyvvizsgáló:
Könyvvizsgálói véleménye a polgármesteri hivatal gazdálkodási rendszerére, a 2006.évi
költségvetés tervezésére és a 2006.évi költségvetés végrehajtás tapasztalataira terjed ki.
Röviden összefoglalja az írásban is leadottakat.
A polgármesteri hivatal információs rendszere működik. Az intézményekkel szemben nem
érvényesül a pénzügyi szigor és következetes beszámoltatás. A 2006.évi terv nem
megalapozott. 2007 és 2010 között a normatívák folyamatosan csökkeni fognak.
Javasolt intézkedési lehetőségek az intézményvezetők felelősségének növelése,
létszámstruktúra változás, szerződések felülvizsgálata, élelmezés költségek visszafogása,
FEUVE intézményekben történő alkalmazása, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
ellenőrzési jogkörének kiterjesztése.

Csontos András képviselő:
A könyvvizsgálói jelentésből kitűnik, hogy a gazdálkodás azért kézben tartható és
finanszírozható. A Rákóczi és József Attila úti lakosok nevében megköszöni az út
megépítését.
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Kerek Oszkár polgármester:
A beterjesztett írásos előterjesztés alapján, mely a könyvvizsgálónak a hiány kezelésére
vonatkozó javaslatait is tartalmazza kéri a 2007.évi költségvetési koncepció elfogadását.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
62/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján a 2007 évre vonatkozó
költségvetési koncepciót elfogadja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a koncepció alapján a 2007 évi
költségvetést állítsa össze, és azt a képviselőtestület elé terjessze be.
Határidő: folyamatos, - 2007. március15.
Felelős: polgármester, jegyző

Ferge Jánosné jegyző:
A pénzügyi tárgyú beszámolókhoz, előterjesztésekhez kapcsolódóan az alábbi önkormányzati
rendeletmódosításokat terjeszti elő.
A III. negyedéves beszámolóhoz kapcsolódik az önkormányzat költségvetési rendeletének
módosítása, mely a pótelőirányzatokkal megnövelt összegeket tartalmazz. Az írásos anyagot a
képviselő-testület tagjai megkapták. Kéri, hogy az előirányzatok módosítása miatt az
önkormányzat 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.16.) rendeletét a mellékletekkel
együtt módosítsa.
A képviselőtestület az írásos előterjesztés alapján egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét.
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2006. (XII.30.) RENDELETE
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.16.)rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
a 2007.évi koncepció két helyi adónem esetében emelési javaslatokat tartalmaz. A 2007.évi
költségvetés is jelentős hiánnyal számol, így a bevételek növelése érdekében a helyi adókat
emelni szükséges. Figyelembe véve a lakosság 2007.évben várható terheit, így a gáz és egyéb
energia árának emelését javasolja, hogy a képviselő-testület mindkét adónemnél a
legalacsonyabb adóemelést fogadja el.
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Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
Nem ért egyet a szociális alapon történő differenciálással, mely a magánszemélyek
kommunális adójában szerepel, mely szerint a lakásnagysága alapján kerül az adótétel
megállapításra.
Horváth Sándor képviselő:
Az adó módosítással nem ért egyet.
Urbán Jánosné képviselő:
A 3.számú melléklet nem került részére kikézbesítésre, így érdemben nem tud nyilatkozni.
Tari István képviselőa Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy a képviselő-testület az építményadó és magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítási javaslatok megtárgyalását a következő testületi ülésre elhalasztja.
A javaslat alapján a képviselő-testület a helyi adókra vonatkozó rendeletmódosítások
megtárgyalását elnapolja.

Kerek Oszkár polgármester:
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Az önkormányzati
törvény alapján a helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege
meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel, köteles
a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval
felülvizsgáltatni és közzétenni. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fenti kötelezettségnek
eleget téve a könyvvizsgálói megbízatásra vonatkozó pályázatát írja ki.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
63/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 92/A § (2) bekezdésében foglaltak szerint pályázatot ír ki
könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.
1.) A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával
az Ötv. értelmében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű
könyvvizsgáló bízható meg.
2.) A könyvvizsgáló feladata:
a.) A költségvetési koncepciójának vizsgálata
b.) A költségvetésének vizsgálata
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c.) A költségvetési rendelet végrehajtásának folyamatos vizsgálata
d.) Az Önkormányzat költségvetési beszámolóinak vizsgálata
3.) A pályázathoz csatolni kell:
a.) Könyvvizsgálói jogosultság igazolását
b.) Vállalkozás társasági szerződését / vállalkozói igazolványt
c.) Aláírási címpéldányt
d.) Referenciákat
4.) A Pályázat leadásának helye és határideje:
a.) A pályázat leadási határideje: 2006. december 21-e 16 óra.
b.) A Pályázat leadásának helye: Hort Község Polgármestere (3014.
Hort, Szabadság tér 40.).
5.) A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Hort Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat leadási határidejét
követő 30 napon belül bírálja el.
6.) A megbízás időtartama: A Képviselő-testület döntésétől – 2008. évi
mérleg auditálásig.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Hort Község
Polgármesterénél személyesen (3014. Hort, Szabadság tér 40) illetve
telefonon a 06-37-378-001 Kerek Oszkár polgármesternél.
7.) A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a pályázati kiírást
a megyei Hírlapban, illetve a községi önkormányzat honlapján
közzétegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA AZ ÁLLATI HULLADÉK TÖBB
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL

Kerek Oszkár polgármester:
A 2005. november 28-án megkötött állati hulladék több önkormányzat általi kezeléséről szóló
Többcélú Kistérségi Együttműködési Megállapodás módosítása alapján a KIOP-2004-1.2.0.F
kódszámú pályázat helyett a Környezetvédelmi Operatív Program, a Döntéshozó Tanács
tagjaiként név szerint feltüntetett polgármesterek helyett a delegáló önkormányzatok lesznek
megjelölve. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján az együttműködési
megállapodás módosításához járuljon hozzá.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
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64/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy
a 2005. november 28-án megkötött állati hulladék több önkormányzat
általi kezeléséről szóló Együttműködési Megállapodás a jelen
határozat
mellékletét
képező megállapodás-tervezet
szerint
módosításra kerüljön oly módon, hogy a KIOP-2004-1.2.0.F
kódszámú pályázat helyett a Környezetvédelmi Operatív Program, a
Döntéshozó Tanács tagjaiként név szerint feltüntetett polgármesterek
helyett a delegáló önkormányzatok legyenek megjelölve.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

5. ELŐTERJESZTÉS A 2007.ÉVI VÍZ ÉS CSATORNADÍJ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt megküldte
2007.évre vonatkozóan a díjjavaslatát. A díjjavaslat mellékleteként szerepel: az
alaptevékenység 2006.évi várható költségei, a Magyar Viziközmű Szövetség ajánlása a
2007.évi víz-és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához, Energia árváltozás hatása
valamint víz-és csatornadíjak összehasonlító adatai.
Kéri a képviselőtestület tagjait a javaslat megvitatására, és elfogadására.

Horváth Sándor képviselő:
Nehezményezi, hogy a Vízmű nem jött el és nem mondta el az állásfoglalását. Az anyagot jó
lett volna időben megkapni.

Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
Az ivóvíz minőségével baj van. Több esetben sáros vagy klóros. A vízhálózat tisztítására
lenne szükség.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet.

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2006. (XII.1.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
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6.MEGÜRESEDŐ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS MEGHIRDETÉSE
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az I.sz. Háziorvosi körzet házi orvosa Dr. Szabó
József háziorvosi praxisát 2007. március 1-i hatállyal lekívánja adni. A megüresedő házi
orvosi álláshelyre az önkormányzatnak pályázatot kell kiírni, melyet az Egészségügyi
Közlönyben kell megjelentetni. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázatot írja ki.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot.
65/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3014. Hort,
Szabadság tér 40. pályázatot ír ki a nyugdíjazás miatt megüresedő,
vállalkozási formában, ellátandó háziorvosi álláshelyre.
Az egészségügyi intézmény megnevezését; I.sz Háziorvosi Szolgálat
3014. Hort, Kossuth út 149.
A betöltendő munkakör és beosztás megnevezését; háziorvos
Az ellátandó feladatok ismertetését;
 Területi ellátási kötelezettség
 Iskolai eü. Ellátás biztosítása
 Központi ügyeletben való részvétel
A pályázathoz csatolni kell:
 a végzettséget igazoló orvosi diploma és szakvizsga
bizonyítvány másolatát,
 részletes szakmai önéletrajzot,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 cég esetén cégbírósági bejegyzés másolatát,
A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben
történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázatot Hort Község Polgármesteréhez (3014. Hort, Szabadság
tér 40.) kell benyújtani.
A beérkezett pályázatokról a határidő lejártát követő legközelebbi
ülésén a képviselő-testület dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
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7. BM FELÉ MŰKÖDÉSKÉPTELEN HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA
Kerek Oszkár polgármester:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a könyvvizsgálói véleményben foglaltakkal alapján
javasolja, hogy a képviselő-testület a működési hiány mérséklésére nyújtsanak be kérelmet a
ÖTM felé a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
66/2006.(11.30) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata a 2005.évi CLIII tv. 6 számú
mellékletének 3 pontja alapján a 2006. évre tervezett működési
hiány mérséklésére kérelmet nyújt be az ÖTM felé a
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
tárgyában.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy:
 A Község lakosságszáma eléri az 500 főt, jelenleg 3876 fő,
 Körjegyzőséghez nem tartozik.
 Az önkormányzat lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezik,
 A helyi adók bevezetésre kerültek,
 Az intézmények a törvény mellékletében meghatározott
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel,
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
önkormányzat
tárgyévet
megelőző
évi
könyvvizsgálói
zárszámadási záradék ismeretében fenti kérelem határidőben
történő benyújtásáról gondoskodjék.
Határidő: 2006. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző

8. FOLYÓSZÁMLAHITEL MEGHOSSZABBÍTÁSA
Kerek Oszkár polgármester:
A koncepció anyagából is kitűnt, hogy az önkormányzat a következő évben is likviditási
problémával küzd. A hiány, illetve a számlák zökkenő mentes kifizetése érdekében 2007 évre
is igényelnünk kell az OTP Bank Rt-től a folyószámlahitelt. Kéri a képviselő-testület a 2001
május 25-én létrejött 2/2001. számú hitelszerződés, a folyószámla-hitel meghosszabbításának
elfogadásra.
Ezek után a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat.
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67/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az esetleges
átmeneti likviditási hiány, illetve a számlák zökkenő mentes kifizetése
érdekében azzal a kéréssel fordul az OTP Bank Rt. egri Igazgatósága
felé, hogy a 2001 május 25-én létrejött 2/2001. számú hitelszerződés
módosításban foglalt hitel visszafizetési határidőt 2007. december 31re módosítsa, a fedezetre vonatkozó feltételeket változatlanul hagyva.
A hitel fedezete:
 Hort Község Önkormányzata 2007.évi költségvetési saját
bevételei a hitel futamidejére,
 Jelzálogjog a horti 0221/2.,1378/1.,1211/1 hrsz-ú ingatlanok.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a hitelszerződés módosítását hajtsa
végre,
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

9. VÍZMŰ PÁLYÁZATÁNAK TÁMOGATÁSA
Kerek Oszkár polgármester:
Javasolja, hogy a Heves Megyei Vízmű által előkészített 2007.évre
támogatási kérelmet tárgyalja meg.

vonatkozó állami

A Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás előirányzat azoknak a településeknek a
támogatására szolgál, amelyeken az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által
végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű
társaságtól vásárolt lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. Az igényekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett - tárcaközi bizottság javaslata
alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter dönt. A döntésnél figyelembe veszik az
igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyiségét, az ebben
várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításait, valamint azt, hogy
az érintett önkormányzatok - a szolgáltatóval egyeztetett - igénybejelentései képviselőtestületi határozattal alátámasztottak-e.
Mivel területünkön az ivóvíz ráfordításai magasak, így kéri a Heves Megyei Vízmű által
benyújtott támogatási igény támogatását.
A képviselő-testület rövid vita után egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
68/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei
Vízmű által előkészített 2007. évre vonatkozó, lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására igényét a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter felé bejelenti.
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A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó
pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok megfelelnek a KvKM
rendeletben szereplő feltételeknek.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos
ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által
elfogadott
mértékű
amortizációt,
eszközhasználati
jogcímen
meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel
kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.
Az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a
szerződés feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz
költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat
alapján a 2007. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására az önkormányzat igényét a Heves Megyei Vízmű Rt-n
keresztül, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felé jelentse be.
Felelős: polgármester,
Határidő: kiírás szerint

10. EGYEBEK

Ferge Jánosné jegyző:
Minden év novemberében a képviselő-testület elé kell terjeszteni a belső ellenőrzés következő
évi ellenőrzési tervét. Az előzetesen kiadott anyag alapján, kéri a belső ellenőrzés 2007. évi
ellenőrzési tervének elfogadását.
A képviselőtestület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot.
69/2006.(11.30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 193/2003.(XI.26.)
korm.rendelet 21-22 § -ai alapján elkészített 2007.évi Belső ellenőrzés
ellenőrzési tervét elfogadta.
Felkéri a Belső ellenőrt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltakat
maradéktalanul hajtsa végre és az előző évi összefoglaló jelentését a
2006.évi zárszámadással egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2007. április 12.
Felelős: Belső ellenőr
Jegyző
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Kerek Oszkár polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben további kérdéseik, észrevételeik vannak azt
tegyék meg.

Tari István képviselőa Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Következő évi hiány csökkentése érdekében javasolja a dolgozók juttatásainak csökkentését,
kezdve a hivatalnál. Ez évet terheli még a visszavásárolt „pedagógus föld” mely még nincs
kifizetve. Az út melletti járdák nem mindenhol vannak kiépítve. Szükség lenne egy újabb
jelzőlámpás csomópontra.

Ferge Jánosné jegyző:
Az önkormányzat alkalmazottait megillető juttatásokat törvény, illetve önkormányzati
rendelet szabályozza. Vannak kötelező és adható juttatások. A kötelező juttatásokat nem
szabad elvonni, az adható juttatásokat felül lehet vizsgálni és azt egységesen nem csak a
köztisztviselőktől kell elvonni.

Horváth Sándor képviselő:
Intézkedést kér, mert a Kastélykert - Akácfa út végén megáll a víz és az Akácfa és Ecsédi út
sarkán az aszfalt hamarosan át fog szakadni. Változott a testületi ülés időpontja. Nem
emlékszik rá, hogy e témában a testület döntött volna.

Molnár Istvánné képviselő:
Javasolja a tűzgyújtás rendeleti leszabályozását. A Family Frost tudomása szerint nem adózik.

Bódi Jánosné képviselő az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Egészségügyi és Szociális bizottság
elkészítette feladattervét. Elindult az egészségügyi intézmények szűrési programja.
Vérnyomás, vércukor és koleszterin méréseket végeznek. Ezen kívül még ruhagyűjtési akciót
is szerveznek a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központtal együtt. Meg kívánja említeni, hogy a
pedagógusok több mint 8 órát dolgoznak. Ingyen munkát végeznek. Vannak ugyan tartalékok,
de ha egy pedagógus hiányzik akkor 50 fős összevont órákat kell tartani.

Erdélyi László képviselő Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Ő is tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság megtartotta alakuló ülését. Az ülésen elhangzottak alapján szükség lenne az
iskola rágcsálóirtására, és a sportpályán lévő épület felújítására.
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Habány György képviselő:
A kábel televíziós adással kapcsolatban javasolja, hogy az adás ideje alatt biztosítsanak
felügyeletet, mert a leadott műsor többször megakadt és a háttér sem jó. Februártól ismét
fogadó órát tart. A jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatban elmondja, hogy az előző ciklusban
is többször foglalkoztak e kérdéssel. Megvalósítása több tízmillió forintba kerülne.
az önkormányzat honlapján több olyan információ van ami már nem él, pl. a bizottságok
összetétele, stb. kéri, hogy a szükséges pontosításokat a kezdeményezze a hivatal.

Csontos Andrása képviselő:
Kertalja új útra áteresz kell, mert különben hamarosan tönkre megy az út. A gázár emelés
miatt a határ úti fák kivágása várható.

Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a polgárőrség működik. Irodájuk még nincs.
Saját gépkocsijukat használják a polgárőrök.

Kerek Oszkár polgármester:
Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, Kerek Oszkár polgármester megköszöni az
ülésen való részvételt, s az ülést berekeszti.

k.m.f.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Rózsavölgyi Jánosné
képviselő
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2006. (XII.1.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról

Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő
rendeletet alkotja
1.§.
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Részvénytársaság által Hort Község
közigazgatási területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
2.§.
Közüzemi szolgáltatások
ivóvízdíj:
csatornadíj:

Nettó díjai:
199,00 Ft/m³
166,00 Ft/m³

Bruttó díja:
238,80 Ft/m³
199,20 Ft/m³

3. §.
(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról „ szóló
21/2005.(XI.29) rendelet hatályát veszti

Hort, 2006. november 30.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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