Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2008. november 27-én megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására igényének támogatása
123/2008.(XI.27.) Batthyány József Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási
Program jóváhagyása
124/2008.(XI.27.) Batthyány József Általános Iskola SZMSZ jóváhagyása
125/2008.(XI.27.) 2008. III. negyedévi pénzügyi beszámoló
126/2008.(XI.27.) Képviselői tiszteletdíj kifizetéséről szóló döntés elhalasztása
127/2008.(XI.27.) 2009. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
128/2008.(XI.27.) A belső ellenőr 2009. évi munkaterve
129/2008.(XI.27.) Folyószámlahitel igénylése
130/2008.(XI.27.) „Hort Községért” emlékérem adományozása Urbán Jánosné
képviselőnek
131/2008.(XI.27.) „Hort Községért” emlékérem adományozása a Horti Népdalkörnek
Önkormányzati
Tárgy
rendelet száma
18/2008. (XI.28.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
19/2008. (XI.28.) 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.15.) rendelet módosítása
20/2008. (XI.28.) A luxusadóról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. november 27-én megtartott Képviselő
Testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Habány György
5. Horváth Sándor
6. Molnár Istvánné
7. Rózsavölgyi Jánosné
8. Tari István
9. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bódi Jánosné, Csontos András, Erdélyi László és Hegedűs
Dezső képviselők
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Rózsavölgyi Jánosné és Habány György
képviselőket javasolta. Kérte a testület tagjait, hogy a meghívón feltüntetett napirendi
pontokat tárgyalják meg. A képviselő testület a javaslatokkal egyetértett.
Javasolt napirend: 1./ 2009. évi vízdíj árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Batthyány József Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási
Program és SZMSZ megtárgyalása
Előterjesztő: Füredi István iskolaigazgató
3./ 2009. évi pénzügyi koncepció, valamint a 2008. III. negyedévi
Pénzügyi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester:
4./ Bejelentések, indítványok

1. Napirend: 2009. évi vízdíj árajánlat megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Ágó Józsefet a Hatvani Vízmű üzemvezetőjét, ha van
kiegészítése, tegye meg.
Ágó József: Néhány mondatban összefoglalta a Vízmű Zrt. helyzetét, majd kérte a testület
tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy a föld alatt
lévő csövek állapota nem megfelelő. Sajnos ezek cserére szorulnak. Most viszont abban kell
döntenünk, milyen mértékben emelkedjen a vízdíj.
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Tari István képviselő: Locsolási mellékmérővel Horton rendelkeznek-e? (ez csökkentené a
csatornadíjat) Mennyibe kerülne egy ilyen beszerelése?
Molnár Istvánné képviselő: Időnként nagyon klóros, és pocsolya ízű a víz. Még a főtt ételen
is érezhető. Ezen lehet-e javítani? Érdemes-e mellékmérőt felszerelni takarékosság
szempontjából?
Horváth Sándor képviselő: A víz keménysége hatalmas lerakódásokat okoz. A csőtörések
helyreállítása nem mindig történik helyesen. Kastélykert - Akácfa utcák kereszteződésénél
felbontották az utat, nem lett rendesen helyreállítva. Megfizethetőségről írnak- a lakosság
bevétele nem nő, hanem csökken, ha átlépünk egy határt az áraknál, problémát jelenthet. Volte magas összegű hátralék, ezt hogy rendezték el? Az egriekkel egy szinten vagyunk a
csatornadíj használatánál. Régebben kevesebb bekötés volt, ezzel indokolták a magasabb árat,
azóta azonban sokkal több bekötés történt. Van-e arra technika, hogy házilag ki lehetne szűrni
a vízkövet. Nagy károkat okoz.
Habány György képviselő: A környékbeli településekről érkezett-e visszajelzés, melyik díjat
választották? Örül, hogy csökkent a fogyasztás, ez azt jelenti, hogy takarékoskodnak az
emberek.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Horton mennyi díjat fizetnek összesen?
Ágó József: Locsolási mérő: vízmérő aknában kell kialakítani, 70 e Ft-ba kerül. Nem igazán
térül meg. Ha kevesebb lesz a csatornadíj, emelni kell az árat. Nem sokan veszik igénybe.
Minőség: a klórral tudják a baktériumokat visszaszorítani. Nincs pillanatnyilag jobb megoldás
a kezükben. Mérések függvényében kell elvégezni a fertőtlenítést. Ózonnal, UV. Sugarakkal
lehetne segíteni, ez azonban pénzkérdés. A víz keménysége Horton közepes. Lőrinciben a
legkeményebb. Nincs módjuk a víz teljes összetételét megváltoztatni. A lágy víz nem annyira
egészséges fogyasztásra. Csőtörés helyreállítással kapcsolatban, igaza van képviselő úrnak.
Nehéz visszatömöríteni azonnal, mert megsüllyed. Ha várnak, azért kapnak reklamációt.
Összegyűjtenek több területről aszfaltozni valót, nem tudják egyenként elvégeztetni.
Megfizethetőség: Megveszik az ásványvizet az emberek, pedig sokkal drágább.
Kintlévőségeknél először felszólítást küldenek. Ha az ügyfél kéri, részletfizetési kedvezményt
kaphat. Ha ekkor sem történik fizetés, jön a kikötés, és a bíróság. Próbálják humánusan
megoldani. Kedvezményt adnak csőtörés alkalmával csatornadíj elengedésére.
Jobbágyin, Versegen sokkal magasabbak a vízdíjak. Egyöntetűen kellene fizetni az ország
bármely részében. Az ellátás biztonságát tudják garantálni, a jövőben is ezt szeretnék. 175-ről
70 körülire csökkent a dolgozók létszáma, ennyivel kell ellátni a feladatot. Bevételük, az éves
fogyasztás és az aktuális ár szorzatából tevődik össze. Ebben az évben 140 000 m3 volt a
fogyasztás.
Habány György képviselő: A takarékosságot a lakosság fogyasztására értette, nem a vízmű
dolgozói létszámára.
Tari István képviselő: A vízfogyasztás csökkenése
eredményezni, mert a költség ugyanúgy meg van.

valószínűleg áremelést

fog

Ágó József: Szerették volna a kút környezetét szebbé tenni, bekeríteni, de nem
engedélyezték. Még nincs tudomása a többi önkormányzat álláspontjáról.
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Molnár Istvánné képviselő: Milyen időnként tisztítják a hálózatot? Korábban lehetett látni,
hogy mosatják a rendszert. A vízhálózat milyen %-ában van eternit, tervezik-e a cseréjét, mert
úgy tudja egészségtelen.
Balázs Ferenc képviselő: Csatornafedelek állapota nem megfelelő, sokszor bűzlik. Tisztítás
kérdése benne is felmerült. Hogyan oldják meg az üledékek eltávolítását? Az új kút talán segít
ezen.
Ágó József: Most is mosatják a hálózatot, állapotától függő gyakorisággal. Ezzel a
módszerrel lehetne az egész hálózatot kitisztítani. Eternit csőnek nincs egészségre káros
hatása. Ha jó a minősége, nem porlad szét. Vasszerelvényeknél van probléma –
elkorrodálódik az anyag. Csatorna fed lapok állapotával kapcsolatban elmondta, hogy akik az
útjavításokat végezték, rossz munkát végeztek. Látta, hogy ez a probléma több helyen is
fennáll, meg fogja javíttatni. Bűzösségnél dugulás lehet. Nem látja olyan vészesnek a
helyzetet.
Kerek Oszkár polgármester: Javasol egy közös bejárást. Baleset is történt a csatornafedél
miatt, mivel megsüllyedtek. Van-e elképzelés a glóbusszal kapcsolatban.
Ágó József: Nem lát sok jövőt ennek, új felállításáról nem gondolkodnak. El kellene onnan
előbb-utóbb vinni. Van egy víztároló, amely a glóbusz szerepét be tudja tölteni, de az
áramszünet idején nem működik. Ki kellene dolgozni más lehetőséget is a víznyomás tartás
megoldására. 1-es kutat eltakarítják onnan jövőre, ha sikerül.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte Ágó Józsefnek a megjelenést, és a tájékoztatást.
Kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek az árakról. Mivel az elkövetkező években igen
nagy áremelés várható, azt javasolja, fokozatosan emeljék az árat, hogy ne egyszerre kelljen
sokat fizetni a lakosságnak.
Horváth Sándor képviselő: 300,- Ft-os vízdíjat javasolt.
Balázs Ferenc képviselő: 22 Ft-os árkülönbséget javasolt.
Molnár Istvánné képviselő: Bruttó 300 Ft vízdíjat és 250 Ft csatornadíjat javasolja.
Habány György képviselő: Nehéz választani, mert van észszerűség, és humánus része is a
dolognak. Bizonyos embereknél a kicsi emelés is megterhelő lehet. 300 Ft-ot javasol, még
változhatnak a törvények is.
Urbán Jánosné: 300 Ft-ot javasolt a vízdíjra.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Van, ahol a vízdíj már most sokkal magasabb, a 2.
változatot tartja jónak.
Balázs Ferenc képviselő: Politikailag a legalacsonyabb árat vállalnánk, de pénzügyi
szempontból kénytelenek vagyunk többet emelni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a víz- és csatornadíj áremelés mértékét.
A képviselő-testület egyhangúan megállapodott abban, hogy az ivóvíz díja bruttó 300 Ft/m3, a
csatornadíj 250,- Ft/m3 legyen, és megalkotta az alábbi rendeletet:
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2008. (XI.29.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról

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

Nettó díjai:
250,00 Ft/m3
208,33 Ft/m3

Bruttó díja:
300,00 Ft/m3
250,00 Ft/m³

3. §.
(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló
22/2007.(XI.30) rendelet hatályát veszti

Hort, 2008. november 27.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Heves megyei Vízmű Zrt. a testület hozzájárulását kérte
pályázat benyújtásához. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. A képviselő-testület egyhangúan
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:

122/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű által
előkészített 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására igényét a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felé bejelenti.
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A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó
pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok megfelelnek a KvKM rendeletben
szereplő feltételeknek.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál
figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű
amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök
fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.
Az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a
szerződés feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési
(állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat
alapján a 2009. 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

2. Napirend: Batthyány József Általános Iskola
Intézményi Minőségirányítási Program és SZMSZ megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Az előkészítésben az igazgató és jegyző vettek részt. Van-e
kiegészítés?
Füredi István iskolaigazgató: Szakértői vizsgálat motiválta a szabályzatok módosítását.
Ahány szakértő, annyiféle véleményre lehet számítani. Korábbi szakértő a régit is jónak
találta. Jogszabályoknak megfelelően átdolgozta. Kézzelfogható, nyomon követhető legyen a
kollégák teljesítménye, ezen a részen kívánt változtatni. Az SZMSZ-nél inkább formai, ill.
jogszabályváltozásból adódó módosítások történtek.
Kerek Oszkár polgármester: Kérte a testület tagjait, mondják el véleményüket a kiküldött
anyaggal kapcsolatban.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: igényes, tartalmi munka, javasolta elfogadásra. Az IMIBnél a 6. oldalon téves az összesítés, 28 alkalom helyett 27-et írtak. Batthyány nap mikor lesz?
89. oldalon mi a rövidítés (HOÁI). 21. oldalon.
Füredi István iskolaigazgató: HOÁI: Horti Általános Iskola.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a Batthyány József Általános Iskola
IMIB és SZMSZ elfogadását. A képviselő-testület az előterjesztéseket elfogadta, és az alábbi
határozatokat hozta:
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123/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993.évi törvény 40.§ (10) bekezdésének felhatalmazása alapján a Batthyány
József Általános Iskola minőségirányítási programjának felülvizsgálatát
jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott minőségirányítási programot a
közoktatásról szóló 1993.évi törvény 40.§ (12) bekezdése alapján hozza
nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: általános iskola igazgatója

124/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993.évi törvény 40.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Batthyány
József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
A jóváhagyással egyidejűleg - 41/2004.(06.16.) határozattal elfogadott és a
43/2007.(03.29.) határozattal módosított – az Általános Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzata hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott,
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a közoktatásról szóló 1993.évi
törvény 44.§ (12) bekezdése alapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: általános iskola igazgatója

3. Napirendi pont: 2009. évi pénzügyi koncepció, valamint a 2008. III. negyedévi
Pénzügyi beszámoló megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: A 2008. III. negyedévi pénzügyi beszámolóban látható, hogy
az iparűzési adó majdnem 150 %-kal emelkedett. Most érzékeljük a Belarus Traktor Kft.
jelenlétét a községben.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Nem nagyon tértünk el a tervektől, jók a számadatok.
Elfogadásra javasolta a III. negyedév számait.
Kerek Oszkár polgármester: Balázs Ferenctől kérte a Pénzügyi és Költségvetési bizottság
véleményét.
Balázs Ferenc képviselő,a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Szűkül a
mozgásterünk, sikerült a hiányt csökkenteni, a szabadon felhasználható pénzeszközök
növekedtek, de nem rózsás a helyzet. A következő évben a politikai népszerűséget félretéve
komolyan kell a pénzügyekre figyelni. Nincs fedezünk arra, hogy komoly pénzeket költsünk
az intézményekre, de valahonnan biztosítani kell, hogy az épületek állaga ne romoljon még
nagyobb mértékben. Állami hozzájárulás megvonására számíthatunk, melyet ki kell
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gazdálkodni. Mindenkinek megköszöni a segítségét, akik a pénzügyi mérleg ilyen állásához
hozzájárult. A számok magukért beszélnek, nincs több hozzáfűzni valója.
Horváth Sándor képviselő: Területbejáráson volt a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság az
Iskola, és a volt Mezőgép épületében. Van faanyag, cserép, ami használható, történt-e valami
ezzel kapcsolatban? Ha nem használjuk a Mezőgép épületét, értékesítsük, mielőtt összedőlne.
Erre választ vár vagy most, vagy a jövő évi költségvetésnél szerepeljen.
Balázs Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke : Vannak olyan
intézmények, melyekre sokat ráfizetünk. Nem látjuk előre, mi lesz az önkormányzatok sorsa.
Előre kellene gondolkodni az önkormányzatnak, és annak megfelelően kellene alakítani a
továbbiakat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a III. negyedéves pénzügyi beszámoló
elfogadását, melyet a képviselő-testület egyhangúan elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

125/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek a községi
önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a pótelőirányzatokat a könyvelésben
vezesse át és a módosított költségvetésnek megfelelően gondoskodjék annak
végrehajtásáról.
Határidő: folyamatos, 2008. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 8/2008. (II.15.) rendelet módosítását a tényszámok alapján. A
képviselő testület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
19/2008. (XI. 28.)rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
8/2008. (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 – 2008.
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 2008. évi költségvetésről szóló 8/2008.(II.15.)
rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
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1.§
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2008. évi
költségvetésének
TERV
a) Kiadási főösszegét 435.897
b) Bevételi főösszegét 393.025
c) A hiány összegét
42.872
állapítja meg.

Módosítás
19.028
39.896
-20.868

Módosítás
4 411
484
3.927

Módosított
459.336 ezer forintban,
433.405 ezer forintban,
25.931
ezer forintban

2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
234.607
75.432
83.431
4.378
4.325
10.118
1.209
3.500
180
0
0
0
3.000
7.000

238.823 238.949 E Ft személyi jellegű juttatások
77.090
77.275 E Ft munkaadókat terhelő járulék
83.686
83.833 E Ft dologi kiadás
7.364
7.359 E Ft egyéb folyó kiadások
4.439
4.440 E Ft működési célú pénzeszközátadás
15.829
18.234 E Ft Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
1.209
1.209 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
6.567
6.891 E Ft Felújítás
492
1.101 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt kiadás
1.886
3.158 E Ft Általános tartalék
5.823
5.170 E Ft Céltartalék
0
0
0 E Ft Egyéb tartalék
3.000
3.000
3.000 E Ft hitelek kamatai
5.717
5.717
5.717 E Ft finanszírozási kiadások
0
3.000
3.000 E Ft Értékpapír vásárlás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., -12sz.,
mellékletek tartalmazzák.
3.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hort, 2008. november 27.
.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Kerek Oszkár polgármester: A koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a kormány
által meghatározottak alapján készült, de azóta sok minden változott. Januártól azon kell
dolgoznunk, hogyan tudunk Hortnak költségvetést készíteni. Kérte a véleményeket.
Habány György képviselő: Mint kiindulási alap jó, de most ezen nem érdemes vitázni. A
képviselői tiszteletdíj felfüggesztésre került, javasolta, most döntsenek a 2009-es évről.
Tari István képviselő: Nem alkalmas az időpont, sokan hiányoznak, és ha nem fontos még
most döntenünk, halasszuk későbbre.
Ferge Jánosné jegyző: Decemberben döntenünk kellene, de a kifizetésre lehet halasztó
hatálya egy határozatnak. A költségvetéssel együtt is lehet dönteni.
Horváth Sándor képviselő: Várjuk meg a Kormány döntését.
Kerek Oszkár polgármester: A február 15-i költségvetés elfogadásához kössük a képviselők
díjazását. Most hozzunk egy határozatot a döntés halasztására. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
126/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló 23/2007. (XI.30.)
rendelete alapján, 2009. január 1-től járó tiszteletdíj kifizetéséről szóló döntést a
költségvetési rendelet elfogadásáig elhalasztja.
Határidő: folyamatos, 2009.február 12.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Mindenkit arra kért, hogy januárban szíveskedjenek részt
venni a költségvetési tárgyalásokon. Szavazásra bocsátotta a koncepció elfogadását. Ezt
követően a képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján a 2009. évre vonatkozó költségvetési
koncepciót elfogadja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a koncepció alapján a 2009. évi
költségvetést állítsa össze, és azt a képviselőtestület elé terjessze be.
Határidő: folyamatos, - 2009. február 12.
Felelős: polgármester, jegyző
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4.Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy először a belső ellenőr 2009. évi munkatervét
vitassák meg. Megkérdezte Izsák Zsolt belső ellenőrt, van-e kiegészítése.
Izsák Zsolt belső ellenőr: Elsősorban a az önkormányzat szabályzataival, leltárakkal szeretne
foglalkozni, valamint korábbi évek ellenőrzéseinek hasznosulásával. Természetesen, ha a
képviselő-testületnek egyéb kérése van, be lehet építeni a munkatervbe.
Kerek Oszkár polgármester: A vitát megnyitotta.
Horváth Sándor képviselő: Hol végez más önkormányzatnál ilyen tevékenységet?
Izsáki Zsolt belső ellenőr: Nem végez önkormányzatoknál ilyen tevékenységet, korábban
központi közigazgatásban dolgozott.
Balázs Ferenc képviselő: Valószínűleg a törvény megszabja a belső ellenőrzés menetét, ezért
mi nem tudunk nagyon hozzászólni. Tetszik, hogy a humánerőforrás területével is kíván
foglalkozni.
Izsáki Zsolt belső ellenőr: Még nem nagyon ismeri a horti önkormányzat működését, ezért
tervezte először is a szabályzatok megtekintését. Mit szeretnének látni, hogy át legyen
világítva?
Kerek Oszkár polgármester: Szeretnék, hogy minél jobb legyen a hivatal és intézmények
működése. Most van egy terv, de ha kiemelt fontosságú igény jelentkezik, megkérik a belső
ellenőrt vizsgálja meg.
Horváth Sándor képviselő: A konyha ügye fog elsősorban problémát okozni, miből lehet a
13-14 millió Ft hiány. Szeretné, ha valaki leírná, hogy konkrétan ez miből adódik. Ha a
köztisztviselők nem igénylik a konyha ebédjét, mégis megkapják az étkezési hozzájárulást,
ezzel is termelődik a mínusz. Korábbi ellenőrzések által felrótt hiányosságok miért nem lettek
megoldva?
Izsák Zsolt belső ellenőr: Az SZMSZ helyett a konyhát fogja ellenőrizni, elküldi a
módosítást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési munkaterv
elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

128/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 193/2003.(XI.26.)
korm.rendelet 21-22 § -ai alapján elkészített 2009.évi Belső ellenőrzés
ellenőrzési tervét elfogadta.
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Felkéri a Belső ellenőrt, hogy a testületi ülésen elhangzottakkal az
ellenőrzési tervet egészítse ki és az előző évi összefoglaló jelentését a
2008.évi zárszámadással egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. április 23.
Felelős: Belső ellenőr
Jegyző

Balázs Ferenc képviselő, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A luxusadó
rendeletet 2 évenként meg kell vizsgálni. Településünkön nincs ilyen lakás, de foglalkozni
kell vele. Javasolta, hogy az idevonatkozó törvényváltozás figyelembevételével alkossák meg
az új rendeletet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a luxusadó rendelet módosítását. A
képviselő-testület egyhangúan elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008. (XI. 28.) rendelete
a luxusadóról
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Latv.) 5.§.(3) és 11.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény 1-2 sz.
mellékletei figyelembe vételével a luxus adóról az alábbi rendeletet alkotja:

Értékövezetek
1. § A Képviselő-testület a község közigazgatási területén belül két értékövezetet állapít meg:
a) I. számú értékövezet: a községnek az Ady E. u.- Kossuth u.- Bajcsy utca által határolt
területe.
b) II. számú értékövezet: a településnek az I. számú értékövezeten kívül eső teljes
területe.

A lakóingatlan-fajták forgalmi értékei
2. § (1) A Képviselő-testület a lakóingatlan-fajták típusingatlanonkénti átlagértékeit a 2009. és
2010. adóévekre vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) Az I. számú értékövezet átlagértékei lakóingatlanonként (ezer forint/m2-ben):
Egylakásos lakóépületben lévő lakás

Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben

180

170

(3) A II. számú értékövezet átlagértékei lakóingatlanonként (ezer forint/m2-ben):
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Egylakásos lakóépületben lévő lakás

Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben

150

100

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a luxusadóról szóló 10/2006.(III. 23.)
rendelet hatályát veszti.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló 2005.évi CXXI
törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény, a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény valamint az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.

Hort, 2008. november 27.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Házi gondozás, szociális ellátás mikrotérségi társulással
működne Ecséd és Csány községekkel. Vezetőnek a volt Támogató Szolgálat vezetőjét
javasolja. A kistérség december 17-én ül össze, addig kell ezzel foglalkoznunk. Oktatási
Bizottság elnöke lemondott, egyeztetések után fognak ezzel foglalkozni.
Kormányzati programban vesz részt április végéig, amely felkészít arra, hogyan kell a
befektetőket fogadni. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy az emberek érdekeit tudjuk
képviselni, és a megfelelő tájékoztatást a helyi tv segítésével lehet megvalósítani. Erre is
áldozni kell, meg kel fizetni azokat az embereket, akik üzemeltetik, riportokat, felvételeket
készítenek. Másik fontos dolog, hogy honlapunkat Pintér Sándor szerkeszti folyamatosan,
valamint a közérdekű adatokat felviszi nap, mint nap ingyen. Valamilyen formában díjazni
kellene. Megbízására havi 20-40 000,- Ft-ot javasol.
Tari István képviselő: Meg kell határozni, hogy mi az igényünk felé, utána a megbízásról
dönteni.
Ferge Jánosné jegyző: Az előterjesztéseknek is fent kell lenni az interneten,
jegyzőkönyveknek is, településrendezési tervnek is. Neki ezt át kell dolgozni, naplózni,
biztonságosan kezelni. Törvények és kormányrendeletek szabályozzák a teendőket.
Maximálisan támogatja Pintér Sándor díjazását.
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Kerek Oszkár polgármester: Hulladékgazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy 8
település közbeszerzést hirdet. AVE Heves bármikor vállalja a jelenlegi áron. 60 és 110 l-es
kukák lennének. Ősszel zsákkal elviszik a falevelet is. Szelektív gyűjtést is megoldanák
zsákban.
30 millió Ft-ot lekötöttünk, ez is hoz valamint, hosszú időre viszont nem tudjuk lekötni.
Folyószámla hitelkeret fenntartása indokolt, mert nem tudjuk, mikor lesz rá szükségünk.
Rózsavölgyi Jánosné képviselő: Munkabér hitelünk nincs, a folyószámlahitel áll
rendelkezésre. Le lehet csökkenteni akár 5 millió Ft-ra.
Kerek Oszkár polgármester: Döntsük el, mi legyen a folyószámla hitellel.
Habány György képviselő: 5 millió Ft rendelkezésre állását célszerű megtartani, nem lehet
tudni, mikor lesz rá szükség.
Kerek Oszkár polgármester: szavazás: 5 millió Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását
szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta, és meghozta az
alábbi határozatot:

129/2008.(11.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az esetleges átmeneti
likviditási hiány, illetve a számlák zökkenőmentes kifizetése érdekében azzal a
kéréssel fordul az OTP Bank Rt. egri Igazgatósága felé, hogy a 2008.december
30-tól 2009. december 28-ig a községi Önkormányzat részére 5 millió forint
folyószámlahitelt nyújtson.
A hitel fedezete: a futamidő alatti költségvetési bevétel.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére, és arra, hogy azt 2009. évi költségvetésébe betervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására.
Határidő: 2008.december 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Egy kisebb társasház látványtervét mutatta meg a képviselőtestület tagjainak. Pillanatnyilag nem tudja, mennyiért terveznék meg.
Horváth Sándor képviselő: Lehetne reklámozni interneten is, azután terveztetnénk meg, ha
lenne rá érdeklődő.
Kerek Oszkár polgármester: Nagyon oda kell figyelnünk a jövő évi költségvetésre, meg
kell gondolnunk, mire adjunk ki pénzt. Az iskolánál is lát problémát, melyet a szakértői
vélemény is alátámasztott.
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A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Rózsavölgyi Jánosné
képviselő

Habány György
képviselő
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