Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én
15 órakor megtartott üléséről.
Határozat száma
Tárgy
30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
31/2008.(02.14.) Kerek Oszkár polgármester illetményének megállapítása
32/2008.(02.14.) Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester tiszteletdíjának módosítása
33/2008.(02.14.) Munka-védőruha és ruházati költség juttatási szabályzat időbeni
hatályának meghosszabbítása
34/2008.(02.14.) Az Általános Iskolai gyógy-úszáshoz a támogatás biztosítása
35/2008.(02.14.) 2008.évi közbeszerzési terv elfogadása
36/2008.(02.14.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007.évi hatósági tevékenységéről
37/2008.(02.14.) Polgármesteri Hivatal részére a teljesítménykövetelmények alapját
képező kiemelt célok meghatározása
38/2008.(02.14.) Heves Megyei Vízmű támogatási igényének támogatása
39/2008.(02.14.) ELMIB Zrt részvényvásárlás
40/2008.(02.14.) 2300 hrsz-ú, ingatlan értékesítése a BudaEstate Kft részére
41/2008.(02.14.) 706 hrsz-ú ingatlan értékesítése
42/2008.(02.14.) A helyi építési szabályzat és mellékleteinek felülvizsgálatához
árajánlatkérés
43/2008.(02.14.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
44/2008.(02.14.) Tóthné Csapó Melinda lakáscélú támogatásának átütemzése

5/2008. (II.15.) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról
6/2008. (II.15.) Az intézményi térítési díjakról
7/2008. (II.15.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjának mértékéről szóló 5/2007.(II.15)
rendelet módosítása
8/2008. (II.15.) Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
9/2008. (II.15.) az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 20/2007. (IX.30.)
rendelet módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 14-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:

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

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő

A testületi tagokon kívül jelen vannak: Intézményvezetők, Érdekegyeztető Tanács tagjai,
Novák Lajos könyvvizsgáló, pü. előadók.
Napirend:

1./ A községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet tervezetének
megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról, a
teljesítménykövetelményi célok meghatározása
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mivel minden testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Molnár Istvánné és Habány György
képviselőket. A napirend elé javasolja, hogy az átmeneti gazdálkodást tárgyalja meg a testület
a kiadott anyag alapján. A javaslatokat a képviselő-testület elfogadja.
Ezután megkérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása:
Novák Lajos könyvvizsgáló:
Az átmeneti gazdálkodás a 2008. év első két hónapját mutatja, hogy a költségvetés
elfogadásáig is tudjon működni az Önkormányzat.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, melyet a képviselőtestület 12 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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30/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
által beterjesztett, és könyvvizsgálói véleménnyel ellátott, az
önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló előterjesztést
megvitatta, és azt tudomásul vétellel, elfogadta.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a teljesített kiadásokat és bevételeket
az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe szerepeltesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

1. Napirendi pont: 2008. évi költségvetési rendelet tervezete
Kerek Oszkár polgármester:
A költségvetési tervezet készítése során kétszer is leültek az intézményvezetőkkel, valamint a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjaival, az érdekképviseleti szervekkel annak
érdekében, hogy most megfelelően előkészített kép legyen a testület előtt. Először is javasolja,
hogy a 2007. év költségvetéséről szóló pótelőirányzat rendeletmódosítását fogadja el a
képviselő-testület.
A testület tagjai 12 igen szavazattal azt elfogadták és megalkották az alábbi rendeletet:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
5 /2008. (II.14.)rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
3/2007. (II.15.) rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a – 2007.
január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat
érintő határozatainak átvezetése miatt a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II.15.)
rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2007. évi
költségvetésének
Terv
Módosítás
Módosított
a) Kiadási főösszegét
433.411
157.031
590.442
ezer forintban,
b) Bevételi főösszegét
383.120
66.121
449.241
ezer forintban,
c) A hiány összegét
50.291
90.910
141.201
ezer forintban
állapítja meg.
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Amennyiben a munkabérhitel felvétel és visszafizetés összege 108.500 e Ft összevonásra
kerül a hiány összege 32.701 e Ft-ra módosul.
2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
226.079
72.073
92.487
9.273
2.849
19.906
1.146
38.347
6.621
30
0
0
4.843
1.988
0
2.500
112.300

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
működési célú pénzeszközátadás
Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
Általános tartalék
Céltartalék
Egyéb tartalék
hitelek kamatai
finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., 2. sz., 3.
sz…. 4. sz., 4/1. sz., 5. sz., 5/1. sz., 6. sz., és 7. sz., mellékletek tartalmazzák.
3.§
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 2007.évi költségvetésről szóló 3/2007. (II.15.) rendelet 12.§ (3) bekezdése 2007. február
15-től hatályát veszti

Hort, 2008. február 14.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Megnyitja a vitát a költségvetési tervezettel kapcsolatban.
Horváth Sándor képviselő:
Magasnak tartja a dolgozók bérét, ill. juttatásait. Az elmúlt évi költségvetés 74%-át a jelenlegi
75%-át teszi ki a személyi jellegű kiadás Mi az ami kötelező, mi az ami nem? A képviselő-
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testület tagjai lemondtak a tiszteletdíjukról, ugyanakkor az Önkormányzat dogozói mindent
megkapnak. A fizetésük magas színvonalú lesz, az Önkormányzat pedig tönkremegy.
Nem ért egyet azzal, hogy a Krónikában olyan kérdőív ment ki a lakosság felé, mely a község
fejlesztésére vonatkozó javaslatokat vár. A fejlesztés meghatározása a testület dolga.
Kerek Oszkár polgármester:
A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében, amit a törvény előír meg kell adni. Ha nem
teljesítjük, törvényszegést követünk el. Pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz, 5%-os béremelés.
A ruhapénz a már 2007-ben lefaragott összeggel szerepel ebben az évben is. Egyeztetés
történt az intézményvezetőkkel, és az Érdekegyeztető Tanács tagjaival.
Nem érzi bajnak, ha az emberek véleményét is megkérdezzük a fejlesztések tekintetében, attól
nem esik csorba a képviselők döntési jogán.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
2008-as évre sem az étkezési hozzájárulás, sem a ruhapénz mértéke nem emelkedett a
tavalyihoz képest.
Kozák Gáspárné pénzügyi előadó:
A bérek összege azért is ilyen magas, mert az elküldött dolgozók végkielégítését is
tartalmazza.
Csontos András képviselő:
Az igaz, hogy a bérköltség a legnagyobb tétel a költségvetésben, de a béreket, pótlékokat ki
kell fizetni. Negatívumnak tartja, hogy a fejlesztések nincsenek megnevezve, nem tudjuk,
hogy mire pályázunk.
Hegedűs Dezső képviselő:
Indokoltnak tartja a fizetések szinten tartását. Olyan juttatást javasol, ami nem terheli külön
járulékkal az Önkormányzatot.
Kerek Oszkár polgármester:
A fejlesztésekről később esik szó. A pályázatokhoz először is pénzt kell teremteni az önerő
tekintetében. Ez attól is függ, milyen pályázati kiírások lesznek számunkra a
legelőnyösebbek.
Habány György képviselő:
A sportpálya öltöző felújítására nem lát betervezett összeget. Az épület az Önkormányzat
tulajdona, ezért tervezni kell rá egy olyan összeget, melyből meg tudják oldani a felújítást.
Kerek Oszkár polgármester:
A sportpályánál szükséges a tető és a vizesblokk felújítása is. Ez az összeg a Szervezetek
támogatása rovatban fog szerepelni.
Ferge Jánosné jegyző:
Az intézményi térítési díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a gyermek és szociális étkezés
2008. január 1-től Áfa mentes lett. A könyvvizsgáló véleménye, aki a térítési díj tervezetet is
áttekintette az eddig beszedett Áfát be kell vallani és be kell fizetni. A törvény változásával
bejött a „minimális térítési díj „ fogalma, ami azt jelenti, hogy aki rászorultság alapon
térítésmentességet élvez, adagonként 50 Ft-ot fizetnie kell az étkeztetésért, 20 Ft-ot pedig a
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nappali ellátásért fizetni. A házi segítségnyújtásnál a támogatás és önköltség közötti
különbséget kell a gondozottnak fizetnie.
Elkerülhetetlen az étkezési térítési díj emelése 20%-kal. A gépkocsi futás is emelkedett.
Horváth Sándor képviselő:
Mi az alapja a 20%-os emelésnek?
Kerek Oszkár polgármester:
Ha többet emelnénk, rosszul érintené az embereket, ezért a költségek növekedése miatt ennyit
viszont feltétlenül emelni kell. A konyha felszerelése teljesen leamortizálódott, pl.
elengedhetetlen a főzőüst vásárlása. A konyhát így is elég magas összeggel támogatjuk, nincs
meg a működés fedezete a beszedett díjak nélkül.
Hegedűs Dezső képviselő:
Soknak tartja a 20%-os emelést. Ha emiatt csökken az igénylők száma, az önköltség meg fog
emelkedni.
Balázs Ferenc képviselő:
A konyha fenntartásával kapcsolatban egy határhoz értünk, ezzel a kérdéssel komolyan
kellene foglalkoznunk. Az étkezési díjak máshol is emelkednek, ezt be kell látni az
embereknek is.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az intézményi térítési díjak elfogadását. A képviselő-testület 10 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta, és megalkotta a következő rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008.(II.15.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény. 115 § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147 § (1) bekezdésének
felhatalmazása valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján az intézményi térítési díjakról az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az étkeztetés intézményi térítési díját az
élelmezési nyersanyag költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült
költségek figyelembevételével egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:
Ellátásban
részesülő:
Óvodás
gyermek
- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna

Nyersanyag
ktg.

Rezsi+ Áfa

Térítési díj

312

-

312

72
188
52

-

72
188
52

Minimális
Étkezési
hozzájárulás

Szállítási
költség
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Iskolás
gyermek
- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna

380

-

380

86
244
50

-

86
244
50

Felnőtt:
Szoc.étkezés:

294
217

306
225

600
442

étkezés
önköltség:

253

267

581

50

50

2.§.
A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja: 370.-Ft./óra. Az ellátás önköltsége: 1.043 Ft/
óra .
3.§.
A Támogató szolgálat intézményi térítési díja: 126.-Ft/óra. Az ellátás önköltség: 2.175.Ft/óra.
4.§.
1. A Támogató Szolgálat gépjármű igénybevételéért az alábbi díjakat kell fizetni:
a)
b)
c)
d)

szociális és egészségügyi igénybevétel esetén: 212.-Ft/km.
egyéb igénybevétel esetén: 300 Ft/km/gépkocsi.
első óra után 500.-Ft/ óra várakozási idő
parkolási díj

2. Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult is igénybe veszi, a szállítást személyenként különkülön kell megállapítani.
5.§.
Nappali ellátásért is térítési díjat kell fizetni, melynek minimum összege étkezés
igénybevételével 70.-Ft/nap, étkezés nélkül 20.-Ft/nap

6.§.
3./ A személyi térítési díjat az intézményvezető a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 116. § és 117.§ (1) és (2) bekezdés, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 148.§ -151
§ bekezdéseinek figyelembe vételével állapítja meg.
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7.§
1./ A képviselő-testület alkalmazottai étkeztetéséhez, azok nyilatkozata alapján havonta
10.000 Ft természetbeni, vagy 5.000.-Ft értékben étkezési jegyet biztosít. A polgármesteri
hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben előírtak szerinti étkezési térítést kell
biztosítani.
8.§.
A központi költségvetés által biztosított étkeztetéssel összefüggő támogatással az élelmezési
napló alapján a Központi Konyha vezetője számol el. A gyermekétkeztetés rezsi költségét a
képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
9.§
1./ Ezen rendelet 2008. március 01-én lép hatályba.
2./ a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 4/2007. (II.15)
rendelet hatályát veszti.
Hort, 2008. február 14.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné jegyző:
A helyiségek bérleti díjánál az egyéb célja használt helyiségeknél 5%-os emelés szükséges, a
lakások díjai tavaly nagyobb mértékben kerültek emelésre, így annak emelését nem javasolja.
Az energia árak drasztikus emelkedése miatt a Kulturális Centrum bérleti díjainak 20%-os
emelését javasolja.
Tari István képviselő:
Nem tartja magasnak az emelést, de a helyiségeknek alkalmasnak kell lenniük a funkcióikhoz.
Ez vonatkozik a bérbe adott lakásokra is, ahol nem megfelelő az állapotuk.
Balázs Ferenc képviselő:
Egyetért az előző felvetéssel. A Pénzügyi Bizottsági ülésen erről nem volt szó. Ha nem
tudunk megfelelő termet biztosítani, mire kérjük az emelt díjat?
Molnár Istvánné képviselő:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az infláció mértékével emelkedjenek a
bérleti díjak.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
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Sajnos magasak az energia költségek, ez indokolja a nem lakás céljára történő helyiségek
bérleti díjának emelését.
Kerek Oszkár polgármester:
A megfelelő színvonal eléréséhez fejlesztésre van szükség, arra pedig jelenleg nincs
lehetőség.
Szavazásra bocsátotta a helyiségek bérleti díjának módosítását. A testület 12 igen szavazattal
a javaslatot elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2008.(II.15.) rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának mértékéről szóló
5/2007.(II.15) rendelet módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló
1990.évi LXXXVII.törvény 7.§ (1) bekezdése és 11.§-ának,valamint a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. Törvény 34.§ és 36.§.(2) bekezdés felhatalmazásai alapján az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának mértékéről szóló 5/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§.
Az ÖR 2.§-ában szereplő az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díja inflációt követően 5%-kal megemelkedik.
2.§.
Az ÖR 4.§-ában hivatkozott Kulturális Centrum Közösségi Ház 1-4 mellékletben foglalt
díjtételei 20% -kal megemelkedik.
3.§.
A rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.
Hort, 2008. február 14.

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné jegyző:
A 2008. január 1-től változott a köztisztviselői és közalkalmazotti illetményalap. Az írásos
előterjesztés alapján javasolja a polgármester és alpolgármester asszony illetményének
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módosítását. A szavazás idejére a polgármester és alpolgármester asszony elhagyja a
helységet. Az előterjesztés alapján a képviselő-testület tagjai 10 igen szavazattal meghozta az
alábbi határozatot:
31/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kerek Oszkár
polgármester illetményét 2008. január 1-ig visszamenőleg - „a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§. 1-2 bekezdése alapján –
a 38.650.-Ft illetményalap változást figyelembe véve 483.200.-Ft-ban
állapítja meg.
Fenti törvény 18.§. 2. bekezdésének figyelembe vételével a polgármestert,
költségátalány illeti meg, melynek polgármester illetményének minimális,
30%-ának megfelelő összeg. 2008 január 1-től érvényes illetményváltozás
miatt ez az összeg 145.000.-Ft-ra módosul.
A képviselőtestület felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiek alapján
intézkedjék a béremeléssel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Ferge Jánosné jegyző
Ferge Jánosné jegyző:
Az alpolgármester tiszteletdíjának változásáról szóló előterjesztést javasolja elfogadásra.
Habány György képviselő:
Mivel korábban az alpolgármester díjazásával sem értett egyet, így a tiszteletdíj emelésével sem.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozták:
32/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§.(2) bek. b. pontja,
valamint a 18.§.(2) bek. alapján Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester
részére bruttó 50.000.-Ft tiszteletdíjat, és tiszteletdíj 20%-ának
megfelelő összegű költségátalányt állapít meg.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján az alpolgármester
tiszteletdíját és költségátalányát folyósítsa.
Határidő. azonnal
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester:
A munka-védőruha és ruházati költség juttatás mértékét 2008. évre is a 2007. évben
elfogadott módon javasolja elfogadásra.
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Balázs Ferenc képviselő:
Több milliós hiánnyal küzdő cégeknél nem szokás juttatást fizetni. Ellenzi, de tudomásul
veszi a törvényi előírások miatt.
Kerek Oszkár polgármester:
A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében, amit a törvény előír meg kell adni. Ha nem
teljesítjük, törvényszegést követünk el. Pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz, 5%-os béremelés.
A ruhapénz a már 2007-ben lefaragott összeggel szerepel ebben az évben is. Egyeztetés
történt az intézményvezetőkkel, és az Érdekegyeztető Tanács tagjaival.
Szavazásra bocsátotta a munka-védőruha és ruházati költség juttatás elfogadását. A képviselőtestület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
109/2007.(10.17.) határozattal elfogadott Munka-védőruha és ruházati
költség juttatási szabályzatának hatályát 2008. évre vonatkozóan is
hatályban tartja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetések iránt intézkedjék.
Határidő: 2008. december 1
Felelős: polgármester

Füredi István iskola igazgató:
Az iskolában heti 3 órát kell biztosítani gyógy-testnevelésre. Most lehetőség van arra, 19
diák Hatvanba járhat gyógy-úszásra. Ez azzal jár, hogy a testnevelő tanár hétvégi óradíját ki
kell fizetni. Megkérdezi, hogy a képviselő-testület biztosítja-e 4 hónapon keresztül a havi
20.804,- Ft költséget?
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot. Ezt követően a képviselő-testület 12 igen szavazattal
azt elfogadta, és a következő határozatot hozta:
34/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános
Iskola igazgatójának szóbeli előterjesztése alapján az intézmény által
szervezett folyó gyógy-úszás biztosításához a 20.804,-Ft/hó összeget
4 hónapon keresztül a költségvetésből biztosítja.
Határidő. azonnal
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Kéri az intézményvezetőket, és az Érdekegyeztető Tanács tagjait, mondják el véleményüket a
költségvetéssel kapcsolatban.
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Füredi István Általános Iskola igazgatója:
Vannak olyan tételek, melyekből lefaragta, az energia költséget pedig meg kellett emelni.
Optimálisnak tartja a költségvetést, ezzel szinten tudják tartani a működést.
Birnbaum Gyuláné Óvoda vezetője:
Tudják, hogy milyen rossz az Önkormányzat anyagi helyzete, ezért az Érdekképviselettel
együtt lemondanak a délutánosi pótlékról. Megfelelőnek tartja a költségvetés létrejöttét.
Szeretnének az idén is a tavalyihoz hasonlóan takarékoskodni.
Rendikné Erdős Andrea családsegítő:
Korrekt volt az előkészítés, nem zárkóztak el a legfontosabb dolgok biztosításától.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő:
Igyekeztek a legminimálisabb dolgokat igényelni, kéri a testületet a tervezet elfogadására.
Kiss Edit Támogató Szolgálat vezetője:
Köszöni, hogy tervezetét elfogadhatónak találták. Az egyik dolgozónál korrigálást kér,
ugyanis a szakmai szorzót módosítani kell.
Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum mb. igazgatója:
Egyetért az egyeztetésen megbeszéltekkel.
Balogh Istvánné Központi Konyha vezetője:
Szeretné lecserélni a tányérokat. Véleménye szerint a térítési díj emelésével csökkeni fog a
vendégétkezők száma.
Farkas Lászlóné Segítő Kéz Alapszolg. vezetője:
Új dolog, hogy a térítésmenteseknek is kell fizetni adagonként 50 Ft-ot. Szeretné, ha
olyanoknak, akiknek egyáltalán nincs bevételük, segítene az Önkormányzat.
Novák Lajos könyvvizsgáló:
Igaz, hogy a költségvetés 75%-a bér, de arányaiban alig változik az előző évihez képest.
Csak olyan kiadások történjenek az intézményeknél, melyek feltétlenül szükségesek.
Takarékosságra int mindenkit. Sajnos a normatívák 1996. óta folyamatosan csökkennek.
Egyetlen pénzforrás jelenleg az adóbevétel. Reálisnak tartja az előterjesztésben szereplő
hiányt. A költségvetés tervezetét javasolja elfogadásra.
Habány György képviselő:
A Hort SK. működési költségének támogatására az 1 millió Ft-ot elfogadhatónak tartja. Kéri,
hogy ezen összegen felül az öltöző felújítása külön tételként szerepeljen a költségvetési
rendeletben. A fent említett ingatlan egyébként is az önkormányzat tulajdona.
Az öltöző felújításának forrása – a költségvetés sarokszámainak módosítása nélkül - a 12.
táblázat 4-es pontjában szereplő - egyéb támogatások - 1.700.000.-Ft ból biztosítható.
Kerek Oszkár polgármester:
Az intézményi térítési díjaknál szükség esetén a Szociális Bizottsághoz lehet fordulni.
A továbbiakban javasolja, hogy beszéljék meg a különböző szervezeteknek adandó
támogatások mértékét, valamint azt, hogy a sportkörnél a céltartalékokhoz tervezzenek
összeget a felújításra.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a beérkező támogatási kérelmeket megtárgyalta és
annak alapján javasolta a költségvetési rendelet 12 sz. melléklet 4. pontjának kibontását.
Támogatási kérelem érkezett be a Vöröskereszt 100 e. Ft, a Horti Nők 200 e. Ft, a
Polgárőrség 300 e. Ft összegre. A sportklub 1 millió forintos támogatással már szerepel a
rendelet-tervezetben. Javasolja, hogy a 6 sz. melléklet 7 milliós céltartalék kerete tartalmazza
a sporttelep felújítási kiadásait is.
Fentiekkel kiegészítve javasolja a 2008.évi költségvetés elfogadását. A képviselő-testület 10
igen szavazattal, és 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008. (II.15.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben
meghatározottakat – a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő-testületére, annak szerveire és az
önkormányzat intézményeire.
2.§.
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a
polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri
hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város községgazdálkodási
feladatok, stb.
(3) A címrendet a költségvetési rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.
3. § .
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése
(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi
költségvetését
393.025 E Ft Folyó bevétellel
435.897 E Ft kiadással
42.872 E Ft Hiánnyal állapítja meg.

13

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete és annak bontásai alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. és 2/1 számú mellékletei
tartalmazzák.
(4) A működési kiadások és bevételek címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos
állományi létszámot a 3 és 3/1. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele – kiadásainak feladatonkénti megosztását a 4.
és 4/1 sz. mellékletek tartalmazzák.
4. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és felhalmozási bevételek
forrásonkénti a kiadások jogcímenkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és felhalmozási kiadásainak
részletezését a 5/1. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A tartalék felhasználás feladatonkénti kimutatását 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) A céltartalék – szükség esetén – a pályázatok benyújtásához szükséges önrész és a
működési hiány fedezetére szolgál.
(3) A céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület által meghatározott fejlesztési
és pályázati célok figyelembe vételével a polgármester gyakorolja.
6. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat három éves alakulását tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A képviselőtestület
melléklet tartalmazza.

több éves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 8. számú

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, valamint a nyújtott hitelek és
kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint bontását 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat intézményeinek likviditási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
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8. §
A képviselőtestület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. §.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben a
polgármester és a jegyző javaslata alapján módosíthatóak.
(2) Az államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5 millió Ft éves összeghatárig a
polgármesterre ruházza át.
(3) A végrehajtott, előirányzat átcsoportosításáról a polgármester az előirányzat módosítást
követő 30 napon belül, de legkésőbb negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt, vagy végrehajtott előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - a jegyző
által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, - negyedévente dönt.
10. §.
A polgármester gondoskodik az Áht 108. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyon
rendeletében meghatározott értékhatár feletti – vagyon értékesítése esetén a nyilvános
(indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás megtartásáról.
11. §.
(1) Amennyiben az önkormányzati intézmények működése, valamint a fejlesztési feladatok
végrehajtása szükségessé teszi, úgy a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján, a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság egyetértésében a számlavezető pénzintézettől rövid
lejárú, fejlesztési, illetve munkabér hitelt igényelhet, illetve a meglévő hitelkeret felemelését
kezdeményezheti.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
12. §.
A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése
(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
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(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított
önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból
biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul
teljesíteni tudja.
(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott
céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlettámogatást igényel. a Amennyiben az önkormányzati intézmények
működése, valamint a fejlesztési feladatok
(6) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
tekintetében a polgármesteri hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4.§.(5) bekezdése alapján, külső erőforrás bevonásával
köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a
képviselő-testületet tájékoztatni.
13. §.
Záró és egyéb rendelkezések
Ezen rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hort, 2008. február 14.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

2. Napirendi pont: Közbeszerzési terv jóváhagyása
Kerek Oszkár polgármester:
A betervezett összegek csak irányszámok, a pályázatoktól függ, hogy mire fordítjuk. A
konyha élelmiszer beszerzésére tervezett összeg csökkentésre került, így az kikerült a
közbeszerzési terv alól. Képlékeny a tervezet, de rendelkeznünk kell vele. Van-e hozzászólás?
Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a közbeszerzési terv elfogadását. A testület
12 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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35/2008.(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 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervét:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2008.évi közbeszerzési terve

S.szám:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Tervezett
közbeszerzés tárgya:

Intézmények villamos
energiahálózatának
felújítása
Egészségközpont
kialakítása (épület átalakítás)
Polgármesteri Hivatal
épületének átalakítása
Intézmények fűtéskorszerűsítése
Szemétszállítási
szolgáltatás
Útépítés (Madách út,
Alfa út)

A terv
módosítás
Indoka*

Értéke (nettó):
Közösségi
nemzeti
értékhatárokat értékhatárokat
elérő vagy
elérő vagy
meghaladó** meghaladó

a nemzeti
értékhatárok
alatti
(e. Ft)
8.000

20.000

5.000
11.000
9.000
16.000

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

3./ Napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról,
a teljesítménykövetelményi célok meghatározása
Ferge Jánosné jegyző:
Két hivatali munkával kapcsolatos anyag került a képviselő-testület elé. Az egyik a hatósági
munkáról szóló beszámoló, a másik a teljesítménykövetelményi célok. A két anyag
összefügg egymással, így javasolja azok együttes tárgyalását. A 2007-es évben kiugróan
magas volt az ügyiratforgalom, mely több munkát rótt a Polgármesteri Hivatal dolgozóira. A
beszámolóban konkrét adatok vannak erre vonatkozóan.
Horváth Sándor képviselő:
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A felsőfokú végzettségek szakirányú végzettséget jelentenek-e, ill. szükség van-e 6
mérlegképes könyvelőre?
Ferge Jánosné jegyző:
Részletezi a felsőfokú végzettségeket. Évekkel ezelőtt a pénzügyi területen valamennyi
dolgozóknak kötelező volt a mérlegképes könyvelői végzettség. E végzettségnek más terület
is hasznát veszik, hiszen a pályázatíró kolléganőnek is szüksége van ilyen jellegű
ismeretekre.
Tari István képviselő:
Előírás-e, hogy a felsőfokú végzettség szakirányú legyen.
Ferge Jánosné jegyző:
A felsőfokú végzettség az I besorolást teszi lehetővé. Mellette figyelni kell a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló rendeletben foglaltakat. Az újabb törvények szerint ma már
pályáztatni kell a köztisztviselői állásokat és a pályázónak már rendelkezniük kell
közigazgatási szakvizsgával. Elmondja továbbá, hogy szükség lenne egy rendszergazdára, és
munkavédelmi megbízottra.
Kerek Oszkár polgármester:
Szerinte külsőst kellene megbízni ezen feladatokkal. Saját dolgozó szakképzése ezekre a
területekre nagyon sokba kerülne.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Hivatalban jelenleg 2 6 órás közcélú dolgozó van, akik
nekünk nem kerülnek pénzbe. Az egyik érettségivel rendelkezik, a másik főiskolás.
Ezután szavazásra bocsátotta a beszámolók elfogadását. A képviselő-testület 12 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatokat:

36/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete Polgármesteri
Hivatal 2007.évi hatósági tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta,
és azt tudomásulvétellel elfogadta.

37/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ktv. 34.§. (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat határoz meg:







Az elektronikus iktatás elindításához - pályázati pénzeszközök
igénybevételével- a belső számítógép hálózat kiépítése,
Hivatali számítógépek felújítása, szükség esetén cseréje,
Elektronikus iktatásra alkalmas, minősített iktató program
beszerzése,
Az intézményi munka összehangolása
Köztisztasági programok szervezése,
Oktatási intézmények és a lakosság bevonása az aktuális
környezetvédelmi feladatok programok megoldására,
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A tartósan munkanélküliek hatékony közhasznú és közcélú
foglalkoztatása,
Pályázati team működtetése,
Ésszerű és takarékos gazdálkodás révén a költségvetési egyensúly
megteremtése,
Kintlévőségek behajtása,
Az előírt költségvetési bevételek teljesítése és pályázati lehetőségek
maximális kihasználtsága.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az apparátus vonatkozásában
fenti
célok
ismeretében
a
köztisztviselők
egyéni
teljesítménykövetelményeit 2008. március 31-ig határozza meg.
Határidő: 2008. március 31
Felelős: jegyző

4. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester:
A Heves Megyei Vízmű megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázatot kíván benyújtani támogatás igénylésére.
Ehhez önkormányzati határozatra van szükség.
Szavazásra bocsátotta ezen igény elfogadását. A képviselő-testület 12 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:

38/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei
Vízmű által előkészített 2008. évre vonatkozó, lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására igényét a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter felé bejelenti.
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
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alapján a 2008. 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

Kerek Oszkár polgármester:
Az ELMIB Zrt. Részvényátruházási szerződést küldött, melynek alapján a közvilágítási
lámpatestek karbantartása 3600 Ft/db lenne, ha nem kötjük meg a szerződést, akkor kb. 9000
Ft/db. Kéri a testület hozzájárulását a szerződés megkötésére, illetve véleményét ezzel
kapcsolatban.
Balázs Ferenc képviselő:
Most biztosan úgy járunk jól, ha megkötjük a szerződést, a későbbiekben pedig a különbséget
biztosan meg kell fizetnünk, de úgy tűnik jelenleg nem tehetünk mást.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta a hozzájárulás elfogadását. A képviselő-testület meghozta az alábbi
határozatát:
39/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás
korszerűsítéséből adódó többlet költséget kiváltóan az ELMIB Zrt
részvény eladási javaslatát megtárgyalta és azt az alábbiakban elfogadta.
Az ELMIB Zrt részéről átadott részvények száma: 990 db, értéke
9.900.000.-Ft. A 2008 -2012-ig az önkormányzat részéről a részvényért
fizetendő összeg összesen: 15.948.552.-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvényvásárlási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester,
Határidő: értelem szerint, 2008. december 31.

Kerek Oszkár polgármester:
Ismét jelentkezett a BudaEstate Kft. a pedagógusföld megvásárlásával kapcsolatban.
Felhatalmazást kér a szerződés előkészítésére. A tervezetet már elküldte ügyvédnek
véleményezésre.
Csontos András képviselő:
Hogyan alakult ki a tervezett kb. 3 millió Ft-os vételár? Most beszéljék meg, mennyiért adják
el a területet.
Horváth Sándor képviselő:
A Belarustól sincs még semmi eredmény, nem hortiakat vettek fel dolgozni és adót sem
fizettek. A vételárról nem kapott tájékoztatást.
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Kerek Oszkár polgármester:
Befektetőknek a törvény szerint a dolgozók 10%-át kell helyből választani. A Belarusnál 5
dolgozóból 1 horti, ez 20%, tehát el kell fogadnunk. A vételárak meghatározásánál azt kell
figyelembe venni, hogy nekünk adót fognak fizetni, valamint munkahelyteremtésre ez az
egyetlen megoldás. Egy német céget már elszalasztottunk, ezt meg kellene fogni, hiszen
hosszú távon kell gondolkodnunk. Ezek a dolgok vezérelték az ár kialakításánál, ugyanis
ennyiért vettük vissza a korábbi vevőtől, valamint ez az összeg fedezné a rendezési tervünket.
Tari István képviselő:
Legközelebb nyilvánvalóan meg kell előre beszélni az árat, utána nincs vita. Elfogadhatónak
tartja az árat, mert ha túl magas, nem biztos, hogy idejön a befektető. Abban remélhetőleg
mindenki egyetért, hogy ez az egyetlen megoldás a pénzszerzésre. Lehetőség szerint a
vételárba jó lenne beépíteni a földhasználati díjat, hiszen bérbe adtuk a területet.
Molnár Istvánné képviselő:
Kellemetlen helyzet alakulna ki, ha egy érdeklődőnek a polgármester önállóan nem mondana
árat. Minden befektetőt meg kell fognunk, azt pedig csak előnyös árral lehet. A szerződésbe
javasol olyan biztosítékokat kikötni, hogy ha bármi történik, ne érjen bennünket anyagi
veszteség.
Kerek Oszkár polgármester:
Szavazásra bocsátotta az előkészületekre történő felhatalmazását ebben az ügyben.
A testület 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
40/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Hort, belterület 2300 hrsz-ú, 3 ha 253 m² területű ingatlant 3.025.000.-Ft
+ ÁFA–ért a BudaEstate Kft részére értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés előkészítésére és aláírására.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Kerek Oszkár polgármester:
Ecsédi lakosok kérelmet nyújtottak be egy Határ úton fekvő önkormányzati telek
megvásárlására. A családfő horti származású, itt szeretnének házat építeni. Kéri a testületet
fogadja el a kérelmet a kedvezményes telekvásárlásra. Itt a közművesítés nem megoldott,
hiányzik a gáz, és villany.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné Kürti Erika
3013 Ecséd, Kossuth út 166 szám alatti lakos kérésére a Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő Hort, belterület Határ úton lévő 706
hrsz-ú, 2.652 m² területű ingatlant részére értékesíti.
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Figyelembe véve az önkormányzat lakáscélú támogatásokról szóló
19/2007.(X.18.) rendeletét az ingatlan kedvezményes árát 1.272.960.-Ft
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés előkészítésére és aláírására.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Kerek Oszkár polgármester:
Többen javasolták, így legutóbb Merkel Péterné hatvani lakos és társai is a rendezési terv
módosítását. Módosítás indokaként merült fel a belterületi határ, - a vízgazdálkodási területek
határainak módosítása, - út és telek kialakítások, de önkormányzati érdek is, hogy megfelelő
ipari területek álljanak rendelkezésre. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását az árajánlatok
bekérésére. A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati és
lakossági igényeket is figyelembe véve a helyi építési szabályzat és
mellékleteinek felülvizsgálatát, módosítását rendeli el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az építésügyi
szabályzat és annak mellékletét képező tervrészek kidolgozására
vonatkozóan árajánlatokat kérjen be.
Felelős: polgármester,
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Ferge Jánosné jegyző:
Március 9-én lesz a népszavazás, a lemondott szavazatszámláló bizottság tagjai helyébe újat
kell választani. A bizottsági elnökök összeállítottak egy listát a szavazatszámláló bizottság,
illetve a választási iroda személyeire vonatkozóan. A választási eljárásról szóló törvény
szerint a szavazatszámláló bizottság tagjairól a testület határoz, a választási iroda tagjait pedig
a jegyző bízza meg. A törvények ismerete és a törvényesség betartása a legfontosabb ezért a
törvényi előírás alapján ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag ő döntsön ebben az ügyben. Nem
fogadja el a helyi választási iroda tagjainak javasolt személyeket. A régiekkel kíván együtt
dolgozni.
Kerek Oszkár polgármester:
A törvény szerint a választási iroda tagjait a jegyző bízza meg, ami nem azt jelenti, hogy
kizárólag ő választja ki. A kettő között különbség van.
Ezt követően a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjait a javasolt
változtatásokkal fogadta el 12 igen szavazattal. Erre vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
43/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1997. évi C tv. 26.§ (1)
bekezdés c.) és d.) pontja alapján a helyi választási iroda vezetőjének
indítványára, a bizottsági elnökök javaslatát is figyelembe véve a
szavazatszámláló bizottság tagjait kiegészíti, illetve a megbízatásokat az alábbi
személyek esetében megerősíti.
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001.sz. szavazókör: Fogorvosi Rendelő
Hort, Kossuth út 149.
Tel:378-028
Czibolya Béláné
elnök
Brunner Istvánné
Czipó Györgyi
Kiss Béláné
Kormos Gáborné
Nosza Lászlóné
Vargáné Hegyi Mónika
002.sz. szavazókör Napközi Otthonos Óvoda
Hort, Iskola út 3.
Tel: 378-023
Birnbaum Gyuláné
elnök
Cseh Katalin Bernadett
Czibolyáné Gorda Renáta
Drága Györgyné
Kaszáné Dohar Piroska
003.sz. szavazókör: Iskola
Hort, Bajcsy Zs. út 23.
Tel: 378-012
Szilágyiné Hermann Éva
elnök
Brantner Katalin
Méhész Istvánné
Sipos Istvánné
Süki Istvánné
004. szavazókör: Művelődési Ház
Hort, Szabadság tér 23.
Tel:378-016
Kovácsné Galó Ibolya
elnök
Bereczkiné Pál Krisztina
Füredi István
Kiss Edit
Kálmánchey Ferencné
A szavazatszámláló bizottság póttagjai:
Balogh Istvánné
Dencs Józsefné
A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a HIV vezetőjét, hogy a
szavazatszámláló bizottság tagjainak eskütételével és felkészítésével kapcsolatban
a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul tegyen eleget, és biztosítsa a
választások, népszavazások idején a szavazatszámláló bizottságok zavartalan
működését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, HIV vezetője
Kerek Oszkár polgármester:
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Tóthné Csapó Melinda kérelmet nyújtott be, mely szerint kamatmentes kölcsönének
elengedését, vagy átütemezését kérte. Férje januárban vesztette életét egy autóbalesetben, két
kicsi gyermekkel, sok kölcsönnel maradt egyedül az anya. Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület rövid vita után 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
határozatot:
44/2008.(02.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tóthné Csapó Melinda
Hort, Orvosköz út 17 szám alatti lakos kérését megtárgyalta, indokai alapján
annak helyt adva a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül a
23/2006.(03.22.) önkormányzati határozat alapján folyósított lakáscélú
támogatás visszafizetését 2008. december 31-ig felfüggeszti, és az ez évet
terhelő visszafizetési összeget elengedi, jóváírja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiekről a kérelmezőt és pénzintézetet
tájékoztassa és az elengedett összeget íratassa jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Ferge Jánosné jegyző:
A vendéglátó egységek vezetői fellebbezéssel éltek a nyitvatartási rendelet ellen. A képviselőtestület februári ülésén a beadványozókat meghallgatta és döntést a következő ülésre
elnapolta. A ket. szabályai a képviselő-testületre is vonatkozik. A testületnek vagy így vagy
úgy döntenie kell. A vendéglátóegységek nyitva tartására vonatkozóan rendelet-tervezet a
képviselő-testület a februári ülésére már megkapta. Rövid vita után a képviselő-testület 12
igen szavazattal az alábbiak szerint alkotta meg a korábbi rendelet módosítását:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2008. (II.15.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló
20/2007. (IX.30.) rendelet módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 6.§.(4) bekezdése valamint 12.§ (5)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai - 22 óra és 6 óra közötti nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2007. (IX.30.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§.

Az ÖR 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
2.§. A 133/2007. (VI.13.) Korm.. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 2110., 2120.,
2130., 2140., 2150., 2210., és 2220. üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétfőtől vasárnapig
05.00 - 22.00 óráig tarthatnak nyitva.
2.§.
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Az ÖR 3.§ az alábbi (2) –(4) bek. egészül ki:
(2) Ezen rendelet nem vonatkozik azon kereskedők pénteki és szombati nyitva tartására, aki a
vendéglátó üzlet hatásterületével érintett ingatlan tulajdonosainak 80%-tól az írásban
bejelentett nyitva tartási igényükre vonatkozóan írásos beleegyező nyilatkozattal
rendelkeznek.
(3) Az érintetteket írásban a Polgármesteri Hivatal ügyintézője kéri fel a nyilatkozattételre. A
hozzájáruló nyilatkozatot levélben vagy személyes kell a Hivatal illetékes ügyintézőjéhez
eljuttatta.
(4) A hozzájáruló nyilatkozatok alapján az üzlet 3 hónapig az általa jelzett időpontokban lehet
nyitva. 3 hónap elteltével a hozzájárulások ismételt megkérése mellett újabb 3 hónapra
meghosszabbítható.
(5) Ezen rendelet vonatkozásában hatásterület az üzlet mellett lévő 3-3 szomszédos ingatlan,
valamint ezekkel szemben lévő ingatlan tulajdonosai, valamint az üzlet hátsó szomszédja.
(6) A nyitvatartási időhöz előzetesen hozzájáruló, hatásterületen élő ingatlan tulajdonosainak
50%-a a zajhatásra hivatkozva kérheti a nyitvatartási idő rendelet szerinti korlátozását.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hort, 2008. február 14.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester:
Elkészült Hort régi pecsétje alapján egy rajz, melyet kioszt a képviselők között. Megkérdezi a
testület tagjait, hogy a régi címer maradjon-e, vagy ez az új legyen?
A képviselők véleménye szerint még néhány változás szükséges a rajzon, így döntés ez
ügyben nem született.
Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést berekesztette.
Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Habány György
képviselő
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