Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2008. december 16-án megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat száma

Tárgy

136/2008.(XII.16.) Belső ellenőrzés szervezése kistérségi szinten történő megszervezése
137/2008.(XII.16.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
megállapodás módosítása
138/2008.(XII.16.) A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának
módosítása
139/2008.(XII.16.) a HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás
létrehozó társulási megállapodás elfogadása
140/2008.(XII.16.) „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ – HECS- alapító okiratának
módosítása
141/2008.(XII.16.) „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központ –HECS- szervezeti és
működési szabályzatának módosítása
142/2008.(XII.16.) „Segítő Kéz „Alapszolgáltatási Központ –HECS- szakmai programját
143/2008.(XII.16.) Leader csoport tagdíj megállapítása
144/2008.(XII.16.) Települést Üzemeltetési Iroda vezető illetményének rendezése
145/2008.(XII.16.) A 120/2008. (11.13.) számú falumegújítási pályázat benyújtása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. december 16-án megtartott rendkívüli
Képviselő-testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4 Bódi Jánosné
5. Erdélyi László
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András és Habány György képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy több határidőhöz
kötött téma adódott, melyről döntenie kell a testületnek. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Erdélyi László és Hegedűs Dezső képviselőket
javasolta. Kérte a testület tagjait, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:

Javasolt napirend: 1./ Belső ellenőrzés szervezése kistérségi szinten
2./ Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
megállapodás módosítása

3./ HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás
létrehozása
4./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a fenti javaslatokat. A képviselő-testület
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, valamint a napirendre tett javaslatokat.
1./ Napirend: Belső ellenőrzés szervezése kistérségi szinten
Kerek Oszkár polgármester: A belső ellenőrzés jelenleg is működik megbízásos formában.
Most lehetőség van arra, hogy ez kistérségi szervezésben történjen. A kistérség adná a
megbízást, annak akit mi javaslunk. Ők finanszíroznák, nekünk nem kerülne semmibe. A
kistérségen belül 4 belső ellenőr működik, akiket a községek visznek be. Szavazásra bocsátotta a
javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
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136/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belső
ellenőrzési feladat ellátását a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében
közös feladatellátásban kívánja megvalósítani 2009. január 1-től. A feladatellátást a
kistérség és a belső ellenőr(ök) közötti megbízási jogviszonyban történjen.
Határidő: 2008. december 17.
Felelős: polgármester

2. Napirend: Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
megállapodás módosítása
Ferge Jánosné jegyző: A lőrinci székhelyű Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulás működési területe a házi segítségnyújtás vonatkozásában módosult.
Pontosításra kerültek a pénzügyi elszámolás feltételei is. Hort Község Önkormányzata e társulás
révén látja el a gyermekjóléti feladatokat, ezért mint társulati tagnak szükséges az alapító okirat
módosításához, illetve a társulási szerződéshez a képviselő-testület jóváhagyása.
Kerek Oszkár polgármester: A kiküldött előterjesztés alapján szavazásra bocsátotta a Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási
megállapodás valamint alapít okirat módosítását. A képviselő testület az előterjesztést
egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

137/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó társulási megállapodás módosítása
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést megismerte.
2. Hort Község Önkormányzatának úgy dönt, hogy az Apc Község Önkormányzatával, Boldog
Község
Önkormányzatával,
Csány
Község
Önkormányzatával,
Ecséd
Község
Önkormányzatával, Hatvan Város Önkormányzatával, Heréd Község Önkormányzatával, Hort
Község Önkormányzatával, Kerekharaszt Község Önkormányzatával, Lőrinci Város
Önkormányzatával,
Nagykökényes Község Önkormányzatával, Petőfibánya Község
Önkormányzatával, Rózsaszentmárton Község Önkormányzatával és Zagyvaszántó Község
Önkormányzatával megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulást létrehozó társulási megállapodást a társult önkormányzatokkal közös megegyezésével a
következőképpen módosítja:
2.

A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a korábban a családsegítés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulási feladatainak ellátására
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megkötött feladat-ellátási megállapodások hatályukat vesztik tekintettel arra, hogy ezen
feladatokat a társult önkormányzatok intézményfenntartó társulás útján látják el.
3. A táblázat házi segítségnyújtás működési területe sorból törlésre kerül a
„Lőrinci szervezési feladat-ellátási megállapodás alapján: Apc, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész.
Helyette:
„Lőrinci, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész kerül.
4. A Társulási Megállapodás a következő új 8.1.2. ponttal egészül ki:
Azon társult önkormányzatok, amelyek nem vállalják a tárgyévi költségvetési törvény
vonatkozó mellékletének a többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatására vonatkozó előírásait, - mi szerint a többcélú kistérségi társulás a
három vállalt feladat ellátására csak egységes,
egy ellátás-szervezési formában
megszervezett
feladatellátás esetén igényelheti a kiegészítő normatívát - a kiegészítő
normatíva igénylésének hiányában kötelesek a kiegészítő normatíva összegével hozzájárulni
a feladat ellátásához, mely összeget havonta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
számlájára köteles átutalni. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás az összeget 8
napon belül továbbutalja a gesztor önkormányzat számlájára.
5. Az eredeti 8.1.2. és 8.1.3. pontok számozása 8.1.3. és 8.1.4. pontokra módosul.
6. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja törlésre kerül.
Helyette új:
8.3. A társult felek az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak
hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi
költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson felül szükséges
pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok a dologi kiadások tekintetében a
működési területük ellátotti létszámának arányában, valamint a bér és bérjellegű
kiadások tekintetében a működési területükön foglalkoztatott házi gondozókra
vonatkozóan biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult önkormányzatok
képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg, melyet két
egyenlő részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig utalnak át a
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzat
számlájára.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a gesztor
önkormányzatnak.
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7. A Társulási Megállapodás 11.1. pontja a következővel egészül ki:
A társult önkormányzatok polgármesterinek véleményét ki kell kérni a közös intézmény
vezetője, valamint az érintett települések polgármestereinek véleményét a működési
területükön feladatot ellátó közösen foglalkoztatott munkavállaló megbízása,
kinevezése és felmentése esetén. Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat
képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci város
polgármestere gyakorolja.
Határidő:
Felelős:

2009. január 1.
Hort Község Polgármestere a Jegyző útján

138/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület a következő módosításokat hagyja jóvá:
1. AZ INTÉZMÉNY NEVE, ALAPÍTÓ, ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME
Az intézmény működési területe alpontjából törlésre kerül a
„amely fenntartója, vagy a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás külön feladatellátási
szerződést kötött Lőrinci Város Önkormányzatával az intézmény alaptevékenységei között
szereplő valamelyik szociális és gyermekjóléti feladat ellátására.” szövegrész.
Az 1.5. alpont kiegészül a következővel:
a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Társulási
Megállapodásában foglaltak szerint.
2. A 2.7. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog pontban a 17/2004.
rendeletszám 6/2008. (III.27.) számra módosul.

(IV.01.)

2. A 2.12. Az integrált intézmény vezetőjének kinevezési rendje alpont
kiegészül a következővel:
Az integrált intézmény élén intézményvezető áll, aki magasabb vezetői beosztású
közalkalmazott.
Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános
pályázati eljárás keretében - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja szerint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.
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Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával
kapcsolatos ügyekben - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja betartásával - a
képviselő-testület jár el. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Határidő: 2009. január 1.
Felelős: Lőrinci város polgármestere

3. Napirend: HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás létrehozása
Kerek Oszkár polgármester: Hort- Ecséd-Csány községek társulásával működne tovább a
szociális intézményi ellátás. Ecséd egyelőre vonakodik a társulástól, de még lesz testületi ülésük,
ahol döntenek a kérdésről. Ha benne lesz Ecséd, ha nem, Hort központtal Csánnyal együtt fog
működni az intézményi társulás.
Ferge Jánosné jegyző: Csány megküldte a testület elfogadását. Hatvan azt kéri, hogy
decemberben kezdeményezzük a működési engedély módosítását. Előzetes egyeztetések alapján
munkajogilag két 6 órás dolgozót vennénk át Csányról, akik Csányban látnák el a házi
segítségnyújtás feladatát. Nekünk 14, Csánynak 13, Ecsédnek 4 fő ellátottja lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Horton a szociális szféra finanszírozása negatív. A társulás után a
többlet normatívával tudnánk a hiányt csökkenteni. A jelenlegi gépkocsivezetőt ki kell venni a
létszámból, és más esetleg gondnoki beosztásban foglalkoztatható.
Hegedűs Dezső képviselő: A díjak beszedése hogyan történne? A gépkocsira szükség van
továbbra is.
Horváth Sándor képviselő: Nekünk csak a horti díjakat kell beszednünk, a csányi nem a mi
feladatunk.
Ferge Jánosné jegyző: A horti Képviselő-testületnek kell meghatározni a gondozási óradíjat,
ami Csányra is érvényes lesz. A szociális intézmény Hort Község Önkormányzatának fenntartása
alatt áll, így a beszedett gondozási óradíjat is ide kell befizetni. A társulásban résztvevő
önkormányzatok irányában elszámolási kötelezettségünk van. A működéshez még így is hozzá
kell járulniuk.
Molnár Istvánné képviselő: Szociális étkezést Hortnak kell kiegészíteni?
Ferge Jánosné jegyző: Csak a családsegítés és házi segítségnyújtás feladatokat látja el a
Társulás, szociális étkezést az intézmény csak Hort vonatkozásában látja el, így azt a helyi
önkormányzatnak kell kiegészíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Társulásban intézményi keretek között több községre kiterjedően
működne a házi szociális gondozás és családsegítés. Januártól megbízott vezetővel tudnánk
működtetni. Figyelemmel kell kísérni a pénzügyi dolgok alakulását is. A HECS elnevezést
megfelelőnek tartja-e a testület? Ezzel kapcsolatban nem volt más javaslat.
Szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás létrehozásáról, szakmai programról, SZMSZ-ről,
alapító okiratról szóló előterjesztések elfogadását.
A képviselő testület az előterjesztéseket egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
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139/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csány Község
Önkormányzatával és Ecséd Község Önkormányzatával a HECS Települések
Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodást a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező
okirat szerint elfogadja úgy, hogy a megállapodás 2008. december 31-én lépjen
hatályba.
Határidő: 2008. december 16.
Felelős: polgármester

140/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Segítő Kéz Alapszolgáltatási
Központ” alapító okiratát a társulási megállapodást alapján ezen határozat melléklete
szerint 2008. december 31-i hatállyal módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján a
„Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ” működési engedélyét az engedélyező
hatóságnál módosítassa.
Határidő: 2008. december 16.
Felelős: jegyző

141/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segítő Kéz Alapszolgáltatási
Központ” szervezeti és működési szabályzatát a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján történő módosítását
2008. december 31-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: 2008 december 31.
Felelős: jegyző

142/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Segítő Kéz Alapszolgáltatási
Központ” szakmai programját a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján történő módosítását
2008. december 31-i hatállyal jóváhagyja.
Határidő: 2008 december 31.
Felelős: jegyző
7

4./ Napirend: Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Leader táblákat kaptunk, melyeket ki kell helyezni a falu két
szélére. A Leader székhelye Horton a Művelődési Házban lesz, ezért rezsi költséget fizetnek.
Ebből a hozzájárulásból az épület első részének a fűtését le kellene választani, átalakítani. A
Leader csoport tagdíj 6 000,- Ft/hó Hortnak, ami nem túl sok, pályázatok útján a tagságból
profitálhatunk. A falumegújítási pályázathoz szükséges terveket holnap hozzák, jó lenne, ha a
testület tagjai megtekintenék.
Ez után szavazásra bocsátotta a 6 000,- Ft-os tagdíj elfogadását. A képviselő testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2008.(12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Leader csoport által megállapított
6 000,- Ft/hó tagdíjat tudomásul vétellel elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tagdíj átutalása iránt intézkedjék.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 10.
Kerek Oszkár polgármester: Rövid szünet után a Képviselő-testület az SZMSZ 10.§.(3.)
bekezdése alapján zár ülésen folytatja tovább munkáját
Kerek Oszkár polgármester: A zárt ülést követően tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
javaslatot kaptunk a Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft-től, a 2009. évi hulladékszállítási díjra. A
zsákok gyártása pénzbe kerül, ezért drasztikusabban emelkedik a díj. A későbbiekben viszont a
törvény szerint csak kukás szállítás lesz, nem szabad zsákot alkalmazni. Ha most jóváhagynánk a
javasolt díjat, nem illeszkedne a kukák árához, ami a jövőben lesz. Legveszélyeztetettebb a
nyugdíjas réteg, akik eddig kis zsákra fizettek. A későbbiekben erre már nem lesz lehetőségük,
ezért több szállítási díjat kell fizetniük. Gondolkodni kell arról, hogyan tudnánk nekik segíteni.
Horváth Sándor képviselő: Mindenkinek vásárolni kell kukát?
Kerek Oszkár polgármester: nem kell megvenni, mindenkinek adják. A szelektív hulladékhoz
viszont zsákot adnak mindenkinek.
Molnár Istvánné képviselő: ki kellene írni a szelektív hulladékgyűjtőkhöz, hogy összetaposva
tegyék bele a pet palackokat a gyűjtőbe.
Kerek Oszkár polgármester: Megkaptuk a digitális térképet, amelyet a rendezési tervhez
rendeltünk. Átadhatjuk a Kovatervnek.
Az Oktatási Bizottságba elnököt kell választani a januári ülésen. Vagy átszervezés szükséges,
vagy valaki elvállalja a bizottságból. Rá kellene hajtani ennek a bizottságnak is a munkára.
NFA-nak tartozunk adóval, 2006-tól, melyet ki kell fizetni. Adóbevételünk emelkedett, de
mindig van fizetni valónk is, ezért befektetőket kell keresni. Amikor felmértük a lakosság
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igényét, a munkahelyteremtésre szavaztak legtöbben, igaz, hogy csak a lakosság 10 %-a
válaszolt. Jó lenne, ha a lakosság aktívabban részt venne az ilyen felmérésekben, tudnánk, mire
van igényük.
Szeretné, ha a költségvetési tárgyalásokon részt vennének a képviselők is. Kemény harc folyik
ilyenkor, jó lenne, ha tisztában lennének a részletekkel.
Balázs Ferenc képviselő: Örül, hogy jól sikerült a karácsonyi rendezvény. Oda kell figyelni a
protokollra. A Kulturális Centrum vezetőjétől és munkatársaitól elvárható lenne ennek ismerete.
A szervezésre jobban oda kell figyelni.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak hibák, melyeken lehet javítani. Sok sértődés van okkal,
ok nélkül. Minden ilyen rendezvény után a szervezőkkel megbeszélik a hibákat. Szervezeti
kultúra meghatározza a vezetők és dolgozóik hozzáállását. Ezek a rendezvények azért vannak,
hogy összehozzuk az embereket, megtiszteli a meghívással, el is várná a megjelenést.
Tari István képviselő: Szükség lett volna az Oktatási Bizottság munkájára, másrészt az
intézményvezetők más hozzáállására, és egyéb segítőkre is. Szeretné, ha megbízási szerződés
alapján rendeződne a honlap kezelése.
Urbán Jánosné képviselő: A népdalkörös asszonyok és saját nevében megköszöni az
elismerést. Nagyon örültek neki, és nagyon büszkék rá.
Horváth Sándor képviselő: Megköszöni a meglepetést a díjazásával kapcsolatban. Támogatja a
honalap működtetésére vonatkozó megbízási szerződés megkötését, ami eddig is sok munkát
jelentett és társadalmi munkában lett elvégezve. Örömmel tapasztalta, hogy elég sok minden
található a honlapon. Most jött rá, hogy Hortot szinte csak a honlapról ismerheti az ország.
Kerek Oszkár képviselő: A Képviselő-testület 2008. novemberi ülésén döntött a falumegújítási
pályázat benyújtásáról. A végleges költségvetés alapján az összegek pontosításra kerültek,
melyet a határozat-tervezet tartalmaz. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az összeg
pontosítása miatt a 120/2008. (11.13.) számú határozatát módosítsa. A képviselő testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

145/2008. (12.16.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2008. (11.13.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2008. (X.18.) közleménye és a
135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a falumegújításra és –fejlesztésre:
a)
a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztések, ezen belül a Polgármesteri Hivatal előtti park,
illetve mögötti parkoló kialakítására, melynek értéke nettó 14.791.473 Ft;
b)
a Szabadság téren egy új, közterületi játszótér kialakítására igénybe
vehető támogatás elnyerésére, melynek értéke nettó 8.105.537 Ft;
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c)
egyéb kapcsolódó költségek támogatására, melynek értéke nettó
2.495.350 Ft; összesen 25.392.360 Ft értékben.
2. A képviselő-testület vállalja a projekt ÁFA összegének – 5.078.472 Ft-nak – a saját
költségvetésből való biztosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. január 10.
Kerek Oszkár polgármester: Tisztelettel meghívott mindenkit a karácsonyi ünnepségre. Mivel
több téma nem volt, az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Erdélyi László
képviselő

Hegedűs Dezső
képviselő
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