JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2007. február 14-én
17 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
15/2007.(02.14.)
16/2007.(02.14.)
17/2007.(02.14.)
18/2007.(02.14.)
19/2007.(02.14.)
20/2007.(02.14.)
21/2007.(02.14.)
22/2007.(02.14.)
23/2007.(02.14.)
24/2007.(02.14.)
25/2007.(02.14.)
26/2007.(02.14.)
27/2007.(02.14.)
28/2007.(02.14.)

Tárgy
Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása
Temető helyzetéről szóló tájékoztató
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2006.évi munkájáról
Beszámoló a 2006. évi jegyzői hatáskörbe tartozó
gyámhatósági feladatok ellátásáról
Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2006.évi munkájáról
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
2007.évi fejlesztési terv elfogadása
Intézményi létszámcsökkentés elrendelése
2007.évi közbeszerzési terv elfogadása
Közoktatási minőségfejlesztési feladatok
Elc-Euro Kft ingatlan ügye
Pethes Viktor sportversenyző támogatása
Biztosítási ajánlat megtárgyalása
Folyószámlahitel igénylése

Rendelet száma
3/2007. (II.15)
4/2007. (II.15)
5/2007.(II.15.)

2007.évi költségvetés
Intézményi térítési díjak megállapítása
Lakbér mértékének megállapítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. február 14-én
Hort Községi Önkormányzat Képviselő Testületének nyílt üléséről.
Jelen vannak: l. 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

Napirend:

l. Könyvvizsgálói Pályázatok elbírálása
2. Tájékoztató a Temető helyzetéről
3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
4. Beszámoló az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
5. A községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet tervezetének
megtárgyalása
6. Közbeszerzési terv megvitatása
7. Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelent Testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a Testületi ülés továbbra is határozatképes. Felkéri az Ecsédi TV műsorát
készítő Fekete Gábort és Dinnyés Jánost, hogy mutassák be a Testületnek hogyan készítik ott
a helyi műsorokat.
Fekete Gábor: Néhány mondatban szakmai szempontból ismerteti tevékenységüket.
Elmondja, hogy híradós szemléletben készítik az adásokat. A Testületi üléseket teljes
terjedelemben, vágatlanul sugározzák. Céljuk, objektív kép kialakítása, ez visszafogja a
találgatások lehetőségét a lakosság körében. Minden pénteken tartanak adást. Ezután egy 13
részből álló montázst mutatnak be az elhozott technikai eszközök segítségével, mely ízelítőt
ad műsoraikból.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a tartalmas bemutatót, melyet nagyon jónak
értékel. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat.
Molnár Istvánné képviselő: Nagyon tetszik az összeállítás, remélhetőleg a televízióban a
hangminőség jobb lesz, mint itt a laptopon keresztül.
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Tari István képviselő: Színvonalasnak és megfelelőnek tartja a TV-sek munkáját. Hort
lakosságát is jó lenne megörvendeztetni ilyen műsorokkal.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni az ecsédi műsorkészítők bemutatkozását.
II. TÁJÉKOZTATÓ A TEMETŐ HELYZETÉRŐL
Kerek Oszkár polgármester: Megkéri Somodi János kanonok urat mondja el tájékoztatóját a
napirenddel kapcsolatban.
Somodi János: Üdvözli a jelenlévőket, és megköszöni, hogy lehetőséget kapott e beszámoló
megtartására. Elmondja, hogy a temető üzemeltetését a HEVTEM Kft. végzi. A környékbeli
települések között kizárólag a horti Plébánia Hivatal rendelkezik olyan számítógépes
programmal, mely segítségével nyilvántartás készült a temetőben lévő sírhelyekről. Bárki
hozzájuthat korábban elhunyt hozzátartozói, ismerősei sírhelyével kapcsolatos adatokhoz.
Ismerteti a közelmúltban elvégzett felújítási munkákat, melyhez az önkormányzat is jelentős
mértékben hozzájárult, valamint a bevétel, kiadás tényszámait. Sajnos egyre kevesebben
járnak templomba, kevés az esküvő, keresztelő, így az egyház bevétele is egyre kevesebb.
Szeretné, ha átkerülne Önkormányzati tulajdonba a temető. Tudja, hogy az önkormányzat
jelenlegi rossz anyagi helyzetében ez nem megoldható, de talán 1-2 év múlva sor kerülhetne
rá. Addig összefogással talán meg lehetne oldani a temető fenntartását.
Köszönetet mond a régi és az új polgármesternek, a lakosságnak eddigi segítségéért.
Az Önkormányzat tartozik 1 lakás árával, ebből szeretné a betonalappal ellátott kerítést
elkészítetni. Segítséget kér a hulladékelszállításában, hiszen havonta több konténer hulladék
kiszállítás történik, ami jelentősen megterheli az egyház kaszáját.
Tájékoztatja a Testületet, hogy egy örökségi felajánlásból fog újjáépülni a Plébánia, ami
örvendetes, mivel senkinek nem kerül pénzébe. A temetővel kapcsolatban szívesen vesz
bármilyen javaslatot, tanácsot.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a kanonok úr tájékoztatóját, majd elmondja, hogy
sajnos sem az egyháznak, sem az Önkormányzatnak nincs pénze. A képviselők előtt ott a
jogszabály, mely pontosan leírja, mi a kötelessége a tulajdonosnak. A kerítés elkészítését
közhasznú munkásokkal meg lehetne oldani. Egyébként javasolja, hogy a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság tűzze napirendre az ügyet, és a kanonok úrral közösen tárgyalják
meg a probléma megoldási lehetőségeit. Kéri a Testület véleményét ezzel kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Javasolja, hogy legalább a szemétszállítást oldja meg az
Önkormányzat. Ne jusson oda településünk, hogy nem tud fenntartani egy temetőt. Az utóbbi
időben sokat javult a helyzet, és a lakosság összefogásával sok mindent el lehetne érni.
Tari István képviselő: Pénz hiányában az Önkormányzat munkaerő biztosításával tud
segíteni. A Temető gondnokságot is ilyen módon lehetne megoldani. A közeljövőben létrejön
a szerződés a szeméttelep üzemeltetőjével, és a szemétszállítás az eddiginél jóval kedvezőbb
anyagi ráfordítással oldódhat meg.
Bódi Jánosné képviselő: Közhasznú temető gondnok kijelölését jó ötletnek tartja, mert az
emberek a környező kertek szélére helyezik el hulladékaikat.
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Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a Gazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg a Temetővel kapcsolatos feladatok megoldását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
16/2007.(02.01.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető
helyzetéről szóló tájékoztatást meghallgatta.
Felkéri a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Temetővel
kapcsolatosan felmerült kéréseket, problémákat tárgyalja meg és
dolgozzon ki javaslatokat a feladatok megoldására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

III. BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI MUNKÁRÓL
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a Napirend előadóit tegyék meg kiegészítéseiket.
Rendik Anita gyámügyi előadó: Rendelet szabályozza a gyámügyi munkát, ennek
megfelelően készítette el beszámolóját. A további feladatokat mindig a jogszabály határozza
meg.
Berta Imréné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Néhány mondatban ecseteli a mai kor
problémáit. A szülők felgyorsult életvitelük miatt kevesebb időt szánnak gyermekeikre, ezért
egyre több probléma adódik velük. Munkája hatékony végzéséhez továbbra is kéri az
Önkormányzat segítségét.
Rendikné Erdős Andrea Családsegítő Központ vezetője: A rendezett családi körülmények
között élők nem ismerik a rászorulók nehéz helyzetét (betegség, éhezés, fázás). Sok
munkanélküli, hajléktalan ember válik depresszióssá, kicsúszik a lábuk alól a talaj. Ezen
embereknek van szükségük a Családsegítő Szolgálat munkájára.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a Testületi tagokat, amennyiben kérdésük, hozzászólásuk
van, tegyék meg.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester asszony: A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójával
kapcsolatban megkérdezi, mit takar az a megállapítás, hogy a családok és gyermekeik
segítésére sok ötlet lenne, de forráshiány miatt nem valósítható meg?
Berta Imréné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Gondol pl. nyári napközis jellegű táborra,
amire a szülőknek sincs anyagi lehetőségük. Községünkben van igény pszichológus
segítségére időszakos jelleggel. Ha valakinek ilyen jellegű problémája van, sokszor csak 1-2
hónap múlva kap időpontot.
Ferge Jánosné jegyző: Tudomása szerint a hatvani Szivárvány Szolgálatnál van ilyen
szolgáltatás, amit igénybe lehetne venni.
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Kerek Oszkár polgármester: A Kistérségnél is utánanéznek, van-e ilyen lehetőség. Ezután a
Családsegítő Központ vezetője felé intézi a kérdést, milyen hatékonysággal működik a
jelzőrendszer?
Rendikné Erdős Andrea Családsegítő Központ vezetője: Neki nem minden esetben van
joga rendre utasítani szülőket, ilyen esetben felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjével, így egymás között működik a jelzőrendszer.
Bódi Jánosné képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A Bizottság
szorosan együttműködik mindhárom segítő csoporttal. Legutóbb pl. egy hajléktalan emberen
tudtak segíteni közösen. Tehát a jelzőrendszer itt is működik.
Tari István képviselő: Látja, hogy a segítő szolgálatok jól együttműködnek, de hiányolja,
hogy konkrét eredményeket nem mutatnak a beszámolók.
Rendik Anita gyámügyi előadó: A konkrét intézkedések leírásával kapcsolatban titoktartási
kötelezettség van, egyébként a beszámoló tartalmazza az elvégzett munkát.
Berta Imérné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Az elmúlt évben 10 lezárt eset volt, ami
sikert jelent, hiszen kikerültek a gondozottak közül.
Molnár Istvánné képviselő: A gyámügyi előadó feladata hatalmas munkát ölel fel,
véleménye szerint jó szociális érzékkel rendelkező ügyintéző, elismerendő a munkavégzése.
Erdélyi László képviselő: Saját osztályában tapasztalja, hogy sokszor a segítségnyújtás csak
szándék marad, a szülők nem mindig megfelelően reagálnak.
Kerek Oszkár polgármester: Miután több hozzászólás, észrevétel nem volt javasolja, hogy a
Képviselő-testület fogadja el a beszámolókat.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:

17/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Felkéri a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy az elkövetkezendő
időszakban is a gyermekek érdekeit, szemelőt tartva végezze
feladatait.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

18/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyámügyi
igazgatás munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
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Felkéri a szociális és gyámügyi előadót, hogy az elkövetkezendő
időszakban is a jogszabályok alapján a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva végezze munkáját.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, szociális és gyámügyi előadó

19/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Családsegítő
Szolgálat 2006.évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt
elfogadta.
Felkéri a Családsegítő Szolgálat vezetőjét, hogy az éves költségvetés
keretein belül gondoskodjék a Szolgálat működtetéséről
Határidő: azonnal
Felelős: Családsegítő Szolgálat vezetője

IV.BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Kerek Oszkár polgármester: Az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóból is kitűnik,
hogy az eltelt 1,5 hónap alatt kiadásaink időarányosan teljesültek. Az átmeneti időszak alatt
beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az 2007.évi költségvetési rendelet-tervezet
tartalmazza. Kéri az előterjesztés alapján Hort Község Önkormányzatának átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:
20/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
által beterjesztett, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
előterjesztést megvitatta és azt tudomásul vétellel, elfogadta.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a teljesített kiadásokat és bevételeket
az önkormányzat 2007. évi költségvetésébe szerepeltesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

V. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉNEK
MEGTÁRGYALÁSA

Kerek Oszkár polgármester Elmondja, hogy az 1/1 sz. Mellékletben a 2007. évi előirányzott
forráshiány kevesebb, mert kb. 10 millió Ft tartaléknak maradnia kell esetleges
pályázatokhoz. Javasolja ezzel a módosítással elfogadni a tervezetet.
Akinek véleménye, egyéb javaslata van a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.
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Habány György képviselő Az előterjesztést jónak tartja, elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor képviselő: Zavarja, hogy a 2006-os évre előirányzat van leírva, pedig ami
már elmúlt nem lehet előirányzat. Szeretné látni magát a 2006-os eredményt. Véleménye
szerint a 2007. évre alultervezett a bevétel. Mi van, ha az átcsoportosítást nem úgy végzi az
Önkormányzat, ahogy javasolja?
Kerek Oszkár polgármester: Mivel forráshiányosak vagyunk, semmiféle fejlesztés nem
történt, csak a fenntartás. Komoly lefaragásra volt szükség az intézmények tekintetében is
pénzhiány miatt. A költségvetést a törvényesen megadott számokkal kell készíteni. A Kertész
út teljes egészében ki lett fizetve, a másik 2 utcára nincs meg a fedezet. A tavalyi számlák egy
részét az idei adóbevételekből kell fizetni, a többit hitellel lehet megoldani. Nincs
manipulálás, reálisak a számok, ezekkel kell dolgozni. A hiány csökkentését
létszámleépítéssel, átszervezésekkel intézmények között, fűtés és világítás korszerűsítésével
lehet elkezdeni. Pl. a Művelődési Ház dolgozói átkerültek a Hivatalba, így a fűtésköltség a 2.
félévben már kevesebb lesz. Összefogással sok mindent meg lehet oldani. Fejlesztéseket
sajnos le kell állítani.
Csontos András képviselő: Az anyagból kitűnik, hogy a tartalék összege a koncepcióhoz
képest csökkent. A 2006.évi tényszámokat szeretné megtudni.
Kozák Gáspárné Pénzügyi Csoportvezető: A költségvetési rendelet felépítését jogszabály
határozza meg. A képviselői kéréseket is figyelembe véve alakítottuk a segédleteket. A 2006.
évi tényszámok is benne vannak a táblázatokban.
Kerek Oszkár polgármester: Bizonyos pénzösszegek felett a polgármester rendelkezhet, de
ő nem akar élni ezzel saját hatáskörében, hanem a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsággal
együttműködve kívánja ezt érvényesíteni. A Testületet is mindenbe be szeretné vonni. Ezután
megkérdezi, hogy az Érdekegyeztető Tanács tagjainak és Intézményvezetőknek van-e
hozzászólásuk a költségvetéssel kapcsolatban.
Kerekné Aradi Tünde Érdekegyeztető Tanács tagja: Nagyon örülnek az Érdekegyeztető
Tanács létrejöttének, és végre láthatják az Önkormányzat munkáját. Köszöni, hogy ezután
együttműködhetnek az őket érintő kérdésekben.
Kerek Oszkár polgármester: Ismerteti a Testülettel a 20 pontból álló költségvetési
koncepciót:
1. Építményadó mértékének módosítása
2. Magánszemélyek kommunális adója mértékének módosítása
3. Önkormányzati ingatlanok értékesítése
4. Munkahelyteremtés
5. Lakópark kialakítás
6. Ipari Park, vagy zöldmezős beruházás
7. Bérleti díjak emelése
8. Vagyonhasznosítás
9. Lakáscélú támogatások befagyasztása
10. Intézményi térítési díjak emelése
11. Szociális intézmények férőhelyszámának emelése
12. Intézményi átvilágítás a hatékonyság növelése és a veszteség csökkentése érdekében
13. Részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése
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14. Létszámcsökkentés
15. Juttatások csökkentése
16. Energiaár csökkentés
17. Energia felhasználás csökkentés
18. Pályázati lehetőségek kiaknázása
19. Beszállítók versenyeztetése
20. Hitel felvétele
Minden pontban történt már intézkedés, vagy folyamatban van. A fejlesztések
vonatkozásában a gazdasági programban szereplő feladatokat ütemezni kell. 2007. évre
javasolja az alábbi fejlesztési feladatok ütemezését:
Prioritás szerinti feladatok:
l. Óvodában az életveszély elhárítása
2. Fűtés korszerűsítés (utólagos fizetéssel)
3. Világítás korszerűsítés (utólagos fizetéssel)
4. Belvízelvezetés a településen kívül. Évtizedek óta nem működik az árokrendszer. A
helyszíni bejárás megtörtént, még kérdés, hogy közmunkával, vagy vállalkozóval végzik-e el
a munkálatokat.
Komolyabb pályázatokkal 2009-ben indulhatunk. 2007-2008-ban az előkészítés folyhat:
 Belvíz, akadálymentesítés – állami segítséggel
 Ipari Park létrehozása – munkahelyteremtés miatt is nagyon fontos (prospektussal egy jó
képet kell kialakítani a településről
 Hulladékudvar - nagy anyagi vonzata lenne, de ha bezár a szemét lerakóhely szükség lesz
rá, hogy az emberek ne hordják hulladékaikat szerte szét.
 Rekultiváció - két lépcsőben történne: a.) betakarni földdel a szeméttelepet,
b.) 20-25 év múlva kibontani
Kéri a Testület véleményét fentiekkel kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő: Döntő részével egyetért. Örül, hogy a kicsikkel, az óvodásokkal
kezdik a feladatok megoldását. A szennyvízzel is gondok vannak.
Kerek Oszkár polgármester: Betonozással, emberi munkaerővel megoldható a szennyvíz
probléma.
Tari István képviselő: Az intézményeknek nehéz lesz betartani a megszorító intézkedéseket.
A javasolt vonalat pedig végig kell vinni. A korábbi hiányt nem lehet gyorsan lefaragni. A
hulladék megoldása nagyon fontos! Következő Gazdasági és Környezetvédelmi ülésen
remélhetően kedvező megoldás születik. A jelenlegi pénzügyi helyzetben az
intézményvezetőknek kötelességük a létszámleépítést megtenni. A bérjellegű kiadások
csökkentésére a nem feltétlenül szükséges dolgokat le kell építeni.
Bódi Jánosné képviselő: A költségvetéshez kapcsolódóan az Általános Iskolában a
céltartalék le lett húzva a helyettesítéseknél. Ezt visszakérik.
Kerek Oszkár polgármester: Ha szükség lesz rá, természetesen megkapják.
Csontos András képviselő: Beruházásoknál megfontolandó a hitel felvétele. Rövid lejáratú
hitel kifizetődő lenne.
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Horváth Sándor képviselő: Nincs lehetőség pályázatokra a fűtés korszerűsítésénél?
Kerek Oszkár polgármester: Utánanéznek, és ha lesz meg kell vizsgálni az önrész kérdését
is. Az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal fűtése nem túl sok, az Iskola fogyaszt nagyon sokat
és a Művelődési Ház szinte ugyanannyit. Szakaszolni kell a fűtési rendszert. Megfontolandó a
hitel felvétele is, mert ez esetben megtérülne. Elfogadásra javasolja a fontossági sorrend
betartásával a szükséges feladatok elvégzését.
A képviselők egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
21/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi fejlesztési tervét a pioritások figyelembe vételével az
alábbiak szerint határozza meg:
l. Óvodában az életveszély elhárítása.
2. Fűtés korszerűsítés
3. Világítás korszerűsítés
4. Belvízelvezetés a településen kívül.
2007-2008 években az alábbi pályázatok előkészítése szükséges:
1. Belvíz rendezés,
2. Intézmények akadálymentesítés
3. Ipari Park létrehozása,
4. Települési arculat kialakítása,
5. Hulladékudvar kialakítása,
6. Szeméttelep rekultivációja
A képviselő-testület felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a pályázati
lehetőségek figyelemmel kisérésével és igénybevételével fenti
feladatok teljesítését segítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Balázs Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A következő
fontos dolog a létszám kérdés megoldása. Az Önkormányzat bevételi forrásai korlátozottak.
Az intézményeknél nagyon nagy a bérköltség. Ezeket csökkenteni kell, hogy más területre át
lehessen csoportosítani pénzt. Az állami finanszírozás csökkenése magukra hagyja az
önkormányzatokat. Félő, hogy lehetetlen helyzetbe kerülnek.
Ismerteti a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát – mellékelt jegyzőkönyv szerint –
kiegészítve azzal, hogy a Művelődési Házban szükségszerű a mennyezet szigetelése.
Kerek Oszkár polgármester: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság intézményeknél az
alábbi létszámleépítéseket, illetve részmunkaidős foglalkoztatást javasolja:
 Az óvodánál 1 fő leépítését, és 1 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatása.
 Az iskola 1 fő nem oktatásban résztvevő dolgozó leépítését, valamint 2 fő részmunkaidős
foglalkoztatása.
 A Központi Konyha 2 fő leépítését,
 A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő leépítését,
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Műszaki Csoportnál 3 fő leépítését,
A Könyvtárnál 1 fő leépítését javasolta.

Kéri az intézményvezető, és az érdekképviselet, majd a képviselő-testület tagjainak
véleményét.
Karczagné Nagy Klára Napközi Otthonos Óvoda vezető helyettese: Új helyzet állt elő, de
megértve a problémákat el kell fogadniuk a javaslatot.
Kerekné Aradi Tünde Óvoda szakszervezeti titkára: Nehéz helyzetben van, mert a
kolléganői érdekeit kell képviselnie. Van egy olyan kinevezés, ami korábban történt, így egy
állásra nyilván két óvónőt nem lehet foglalkoztatni. A nehéz helyzet miatt el kell, hogy
fogadja, de fájó szívvel, mert emberek rosszabb helyzetbe kerülnek. Az új nyugdíjtörvények
miatt sajnos nyugdíjazással nem lehet megoldani a leépítéseket.
Bódi Jánosné képviselő, az Ált. Isk. megbízott igazgatója: Mint képviselő megérti, de
dolgozóit védi, így csak 1 fő leépítését javasolja.
Piroska Sára Ált. Isk. szakszervezeti titkára: Évközben a törvény nem engedi a létszám
leépítését, egyébként is a dolgozó beleegyezésével lehet részmunkaidőben alkalmazni.
Balogh Istvánné Központi Konyha vezetője: Szeretné, ha az elbocsátásra szánt dolgozót
átvennék pl. az iskolába takarítani. Megkérdezi, miért lett kevesebb a bérük.
Ferge Jánosné jegyző: 2006-ban 1 főt már leépítettek. Ha beindul az elektronikus levelezés,
szerinte kell ez a létszám. A leépítés a hivatali munka rovására mehet.
Strausz József Műszaki Csoport vezetője: 7 plusz 1 fővel dolgozik a csoport. Minden
felszereléssel rendelkeznek ahhoz, hogy bármilyen munkát el tudjanak végezni. /pl. tatarozás,
cserepezés, lakatos munkák, villanyszerelő munkák, mosdók javítása / Közhasznúakkal nem
megoldhatók a feladatok, mert azok nem szakmunkások és nem úgy dolgoznak, mint egy
főállású közalkalmazott.
Cseh Katalin Könyvtár vezető: A takarítónő nemcsak takarít, hanem gyerekekre is felügyel
a nyári foglalkoztatások alkalmával. Délelőttönként kismamák, nyugdíjasok keresik fel a
Könyvtárat. Hetente iskolai órákat is tartanak a pedagógusok. Folyamatos a nagy
látogatottság, sokat dolgoznak a lakosság minden rétegének kiszolgálása érdekében.
Majer Istvánné Érdekegyeztető Tanács tagja: A Könyvtárban ellátják szünidőben a
gyermekek foglalkoztatását, felügyeletét, étkeztetését. Az oktatás segítését szolgálják óvodás
kortól az egyetemi évekig. Itt nincs helyettesítési és túlóra díj, így 1 ember nem tudja ellátni a
feladatokat. A Művelődési Házban nincs ilyen jellegű szakmai munka.
Kozák Gáspárné Pénzügyi Csoport vezetője: A Konyha vezetőjének kérdésére válaszolja,
hogy a korábbi polgármester adható bérjuttatásokat adott a dolgozóknak. Régen
köztisztviselői besorolásba voltak, és amikor közalkalmazotti besorolásba kerültek a korábbi
bérek megmaradtak, ezek kerültek most levonásra, korrigálásra.
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Csontos András képviselő: Nem kell mindjárt leépíteni annyi embert hirtelen. Meddig lehet
ezt így csinálni, hogy leépítjük a dolgozókat? Inkább a bérekből kellene levenni.
Fiatalabbaknak kevesebb bér járna.
Kerekné Aradi Tünde Óvoda szakszervezeti titkára: Hogy mondjanak le az őket megillető
bérről a dolgozók? Ha egyszer már nem 20 évesek, cseréljék le őket?
Tari István képviselő:A Műszaki Csoportban olyan végzettségű és képzettségű emberek
maradjanak, akik el tudják végezni a szükséges feladatokat. A Műszaki Csoportnak nincs
annyi munkája, hogy kitöltené a 8 órát. A létszámleépítés révén az intézmények zavartalan
működése ezután is biztosítva lesz.
Csontos András képviselő: A vezetőkre vezethető vissza, ha nem hatékonyan dolgoznak az
emberek. A beruházások figyelembe vételével kell dönteni a leépítésről. Mi lesz, ha esik a hó,
és nem lesz aki elsöpri?
Horváth Sándor képviselő: Először meg kell vizsgálni mit tudunk megcsinálni saját erőből,
utána döntsünk a létszám csökkentéséről.
Molnár Istvánné képviselő: Javasolja, hogy a Műszaki Csoport vonatkozásában halasszák el
a döntést a következő Testületi ülésre.
Balázs Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A béreket törvény
írja elő, ezért nem lehet megtenni a fizetések csökkentését. Ezért nem haladunk semmire, mert
minden probléma csak tolódik tovább. Biztos, hogy néhány ember sorsa rossz lesz, de a falu
érdekében meg kell hozni ezeket a döntéseket. A javaslatokat hosszú mérlegelés után hozta
meg a bizottság.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Ő azt látja, hogy szaporodnak a számlák a múlt évivel
együtt. Minden dolgozót sajnál, de hozzá kell nyúlni a létszámhoz, mert nagy a baj.
Kerek Oszkár polgármester: Központi Konyha vonatkozásában megemlíti, hogy más
konyhák kevesebb emberrel oldják meg a feladatokat. Itt nagy a létszám, és lépni kell ebben a
kérdésben, mert a bérjellegű kiadások helyett fejlesztésre lehetne többet fordítani.


Szavazásra teszi a Testület felé az 1,5 fő óvodai létszámleépítésre tett javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.


Javasoltja, hogy a Testület fogadja el az Általános Iskolában 2 fő részmunkaidőben
történő foglalkoztatását.
A Képviselő Testület 7 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot.


Szavazásra bocsátja a Központi Konyha 2 fő leépítését olyan formában, hogy 1 fő
nyugdíjazásra kerül, plusz 1 fő létszámcsökkentéssel.
A Képviselő Testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.


A Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő elköltözés miatt még ez évben elmegy, így
megoldódik a probléma. Javasolja a megüresedő állás megszüntetését, így egy fő
létszámleépítését.
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat létszámcsökkentésére tett javaslatot.
 Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatalnál az 1 fő leépítésének elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
 Szavazásra bocsátja a Műszaki Csoportnál 3 fő leépítését.
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem, 4 tartózkodással nem tudott dönteni a létszámleépítés
kérdésében. Műszaki Csoport vonatkozásában a létszámleépítésről, valamint a
részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségéről döntés a következő képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
 A Könyvtárnál a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 1 fő leépítését javasolta.
Szakember leépítését nem javasolja, mert ha később összevonják a Könyvtárat a Művelődési
Házzal, szükség lesz rá. A takarítást viszont 4 órában el lehet végezni. Javasolja a Testület
felé a takarítónő részmunkaidőben történő foglalkoztatásának elfogadását.
A Képviselő Testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

22/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2007. évi
költségvetési hiány mérséklése érdekében az önkormányzati
intézményeknél az alábbi közalkalmazotti és köztisztviselői
létszámleépítést illetve a meglévő létszám részmunkaidőben történő
foglalkoztatást írja elő.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Napközi Otthonos Óvoda 1 fő és 1 fő részmunkaidős
Általános Iskola 2 fő részmunkaidős
Központi Konyha 2 fő
Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő
Polgármesteri Hivatal 1 fő
Könyvtár 1 fő részmunkaidős

Műszaki Csoport vonatkozásában a létszámleépítésről, valamint a
részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségéről döntés a következő
képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Határidő: 2007. március 1
b.) pont esetén június 15
c.) pont esetén 1 fő nyugdíjazása folyamatos
d.) pont esetén 1 fő várható elköltözése miatt folyamatos
Felelős: Polgármester, Intézményvezetők
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Kerek Oszkár polgármester: Ezután javasolja a 2007. évi Költségvetési és hozzá
kapcsolódó rendeletek elfogadását.
A Képviselő Testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeleteit:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2007. (II.15.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
( rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2007.(II.15.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról
( rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2007.(II.15) rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának mértékéről
( rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
VI. KÖZBESZERZÉSI TERV MEGVITATÁSA
Kerek Oszkár polgármester: A kiadott anyag egy tervezet, amin lehet változtatni. Kéri a
hozzászólásokat, kérdéseket ezzel kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő: Mit jelent a kulturális centrum, és mire gondolnak a
Polgármesteri Hivatal belső átalakításával kapcsolatban?
Kerek Oszkár polgármester: A kulturális centrumhoz tartozna a Könyvtár, Művelődési Ház,
Helytörténeti kiállító terem. A Polgármesteri Hivatal hátsó teraszán van lehetőség helyiség
kialakítására, mivel kicsi az irattár, és szükség lenne az ügyfeleknek egy váróra is.
Mivel más hozzászólás nem volt, javasolja a Közbeszerzési Terv elfogadását. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
23/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.törvény 5.§-a alapján az
alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2007. évre vonatkozó
közbeszerzési tervet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2007.évi közbeszerzési terve
Értéke: (e.Ft)
Tervezett közbeszerzés
Közösségi
nemzeti
a nemzeti
tárgya:
értékhatárokat értékhatárokat értékhatár
elérő vagy
elérő vagy
alatti
meghaladó
meghaladó

1. Intézmények villamos
energiahálózatának

15

13

2.
3.
4.
5.
6.
7.

felújítása
Kulturális centrum
létrehozása
Polgármesteri Hivatal
belső átalakítása
Élelmiszer alapanyag
beszerzés
Szemétszállítási
szolgáltatás
Irodaszerek
Fűtés korszerűsítés

5
6
20
8
2
23

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzések vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzések esetében a közbeszerzési tervet módosítását
kezdeményezze.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi értékhatárt elérő
vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési
eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

VII. Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester:
 A Polgárőrség anyagi támogatást kért az Önkormányzattól. Javasolja, hogy először
kössenek egy együttműködési megállapodást, mely rögzíti a feltételeket.
 A közoktatási intézményeknek 2007. március 31-ig el kell készíteniük minőségirányítási
programjukat és a fenntartónak jóváhagyásra meg kell küldeniük. Az iskola igazgató
közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, így felkéri az Oktatási,- Kulturális,- Ifjúsági és
Sport Bizottságot, hogy nyújtson segítséget az Általános Iskola minőségirányítási program
kidolgozásában.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot.
24/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri az
Oktatási,- Kulturális,- Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy az Általános
Iskola minőségirányítási program kidolgozásában nyújtson segítséget.
Határidő: 2007. március 29.
Felelős: Oktatási,- Kulturális,- Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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 A régi pedagógus földet megvásárló koreai cég felszámolás alatt áll. A Fiskális Kft.
Fizetési felszólítást küldött az Önkormányzatnak a vételárból hátralévő összeg
kifizetésére. Dönteni kellene a kérdésről, hogy az önkormányzat kifizeti-e a vételár
hátralékot, vagy visszaadja a területet a volt tulajdonosnak.
Habány György képviselő: Javasolja, hogy a volt pedagógus földdel kapcsolatban fel kell
venni a kapcsolatot a felszámolást végző céggel, iratokat kell bekérni az üggyel kapcsolatban.
Tari István képviselő: Az a földterület még az Önkormányzat nevén van, így nem szabad
megválni tőle. Ha a későbbiekben lesz rá lehetőség, vissza kell vásárolni.
A Képviselő-testület egyhangú meghozta az alábbi határozatot.
25/2007.(02.14.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2005. (12.14.)
határozata alapján az ELC-EURO Műanyag és Bútorgyártó Kft.-től
(3000, Hatvan -Nagygombos 0453/28 hrsz.Cg.10-09-025949,)
megvásárolja annak tulajdonát képező, Hort, belterület 2300 hrsz-ú,
3 ha 253 m² területű ingatlant az előzetesen kialkudott 3.3.000.000.-Ft,
azaz hárommillió-háromszázezer forint vételárért.
Felkéri a polgármestert, hogy a vételár hátralékot a szükséges igazolások
bekérését követően a felszámoló részére fizesse ki.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,
 Pethes Viktor többszörös taek won-do bajnok 30 000,- Ft támogatást kért versenyen való
részvételre. Javasolja a támogatott összeg odaítélését.
Tari István képviselő: Pethes Viktor kérését természetesen támogatni kell.
Horváth Sándor képviselő: Az Önkormányzat tartozik a Mezőgazdasági Szövetkezetnek,
abból a pénzből 40.000,- Ft-ot adjanak Pethes Viktornak.
Csontos András képviselő: Helyesli a fenti javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú meghozta az alábbi határozatot.
26/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hatvani
Taekwondo Klub versenyzője, Pethes Viktor Hort, Szabadság tér 8
szám alatti lakos részére a 2007. márciusában esedékes külfödi
versenyinek támogatásához 40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint
támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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 Dr. Szabó József nyugdíjba vonulása alkalmából szeretne egy díjat átadni, várja a Testület
javaslatát ezzel kapcsolatban. Kéri a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökét, számoljon be arról, hogy a Bizottság milyen díjak, elismerések
bevezetését javasolja.
Erdélyi László képviselő: A díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy két hét állt csak
rendelkezésükre, ami rövid volt. A Bizottság az életmű díjat nem javasolta, mert szerintük az
művészeknek adható.
Horváth Sándor képviselő: Az Orvosi Kamarától kérjenek tanácsot, vagy hagyományosan
egy ajándékkal búcsúztassák el Szabó doktort.
Molnár Istvánné képviselő: Szerinte Szabó doktor feltétlenül kapjon egy elismerést a
falutól.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, Dr. Szabó József nyugdíjba
vonulása alkalmából, munkásságának elismerésére a következő testületi ülésekre egy újabb
kitüntetési forma bevezetését javasolják.
Az OTP Garancia Biztosító Társaság biztosítási ajánlatot tett évi 300.000.-Ft ellenében a
ciklus végén történő lejárattal. A biztosítási összeg fedezné a polgármester meg nem választás
esetén a törvény szerint kötelezően járó 3 havi illetményét. A Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság a javaslatot nem támogatta. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az ajánlattal
kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület egy tartózkodással és 10 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
27/2007.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Garancia
Biztosító Zrt ajánlatát megtárgyalta.
A képviselő-testület nem kíván élni a biztosító ajánlatával.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Garancia
Biztosító Zrt üzletkötőjét a testület döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferge Jánosné jegyző: Az OTP Bank Rt egri Igazgatósága kéri a folyószámlahitel határozat
módosítását. Három ingatlan helyett csak egyre a Hort, Kossuth út 122 szám alattira jegyzi be a
jelzálogjogot és folyószámlahitel elsődleges fedezetéül a helyi adóbevételek szolgálnának a
költségvetési számla helyett.
Fentiek alapján javasolja a folyószámlahitel határozat
módosítását.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
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28/2006.(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 15 millió forint folyószámlahitel visszafizetési
határidejét 2007. december 31-re módosítsa.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a folyószámlahitel elsődleges fedezetéül a helyi
adóbevételek szolgálnak:
 Magánszemélyek kommunális adó számlaszáma: 1173905415378819-02820000
 Építményadó számla: 11739054-15378819-02440000
 Vállalkozók kommunális adó számlaszáma: 1173905415378819-02290000
 Iparűzési adó számlaszáma: 11739054-15378819-03540000
Ingatlan fedezetekén az Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja a
tulajdonában lévő 12/11/1 hrsz-ú, természetben Hort, Kossuth út 122
szám alatti kivett, általános iskola megnevezésű ingatlant.
.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a hitelszerződés
módosítását hajtsa végre,
Határidő: 2007. március 1.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszöni a
részvételt, és az ülést berekeszti.

k.m.f.

Ferge Jánosné
jegyző

Tari István
képviselő

Kerek Oszkár
polgármester

Erdélyi László
képviselő
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