Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
89/2008.(IX.15.)
90/2008.(IX.15.)
91/2008.(IX.15.)
92/2008.(IX.15.)
93/2008.(IX.15.)
Rendelet száma
14/2008.(IX.16.)
15/2008.(IX.16.)

Tárgy
Beszámoló az önkormányzat 2008.évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
TIGÁZ gázóra vásárlása
Dr. Gyetvai Tibor hatvani rendőrkapitányság vezetői kinevezésének támogatása
Rendezési terv módosítására vonatkozó javaslat elfogadása
Napilapok lemondása, notebook beszerzése
Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 8/2008.(II.15.) rendelet
módosításáról
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának mértékéről szóló 5/2007.(II.15) rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2008. szeptember 15-én megtartott rendkívüli
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Csontos András
5. Erdélyi László
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné
Novák Lajos
Kovácsné Lőrincz Katalin
Kozák Gáspárné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
könyvvizsgáló
pü. előadó
pü.csop.vez.

Távolmaradását bejelentette: Bódi Jánosné és Habány György képviselő
Javasolt napirend: 1. 2008. I. félévi költségvetés értékelése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2. Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Javasolta, hogy a fenti napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Rózsavölgyi Jánosné és Csontos András képviselőket kérte fel. A
testület tagjai a javaslatokat elfogadták.
1. Napirendi pont: 2008. I. félévi költségvetés értékelése
Kerek Oszkár polgármester: Felkérte Novák Lajos könyvvizsgálót, ismertesse jelentését a
testülettel.
Novák Lajos: Erre az évre is a stabilitás a legfőbb cél, mely nagy részben teljesült.
Megállapította, hogy az előirányzatok módosítására a jogszabályi keretek között került sor.
Az Önkormányzat I. félévi előirányzatait 435.897 e Ft-ban, a bevételek és kiadások
módosított előirányzatát 454.925 e Ft-ban, a hiányt 22.004 e Ft-ban jóváhagyta. Felhívta a
figyelmet, további takarékos gazdálkodásra. A beszámoló a törvénynek megfelelően készült
el, javasolta elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy akkor lesz jó a
költségvetésünk, ha a nulla felé közelítünk. Jó irányba haladunk, de még javítanunk kell a
mérlegen. Egy befektető már termeli nekünk az adóbevételt, a másik még csak a tervezés
szakaszában van. Feltétlenül szükség van a kiadások csökkentésére, legfőképpen az energia
költségek területén, valamint a konyha és a szociális ágazat működtetésénél.
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Megnyertük a Közkincs pályázatot, melyet a könyvtár felújítására fordíthatunk. Ezután
megnyitotta a vitát a beszámoló felett.
Molnár Istvánné képviselő: A működési bevételekkel kapcsolatban javasolta, hogy
szigorúbb behajtással kiküszöbölhető lenne a hátralékok halmozódása. A konyha a
legnehezebb feladat, a legtöbb hiányt hozza. Átgondoltan kell dönteni a megoldásnál.
A beszámolót egyébként javasolta elfogadásra.
Horváth Sándor képviselő: Alaposnak tartja a beszámolót. A módosított előirányzat számára
nem sokat mond. A fő számokat tekintve a későbbiekben a nulla felé be lehet állítani. A
végkielégítés kiket érintett, átvett pénzkészlet-e, vagy kellett hozzátenni? Javasolta, hogy a
költségeket a költséghelyen kezeljük, akkor lesz minden tisztán látható. Pl. jó lenne tudni, a
műszaki csoport eredményekben hozza-e, amit befektettünk.
Hegedűs Dezső képviselő: Milyen kártérítést kellett az önkormányzatnak fizetnie, ill. hogyan
alakul a konyha létszáma?
Kozák Gáspárné pü. csop. vezető: A műszaki csoport két tagját érintette a végkielégítés, az
összeg megvolt rá. A kártérítést Molnár Józsefnek kellett kifizetnünk. A konyha dolgozóinak
száma 2007-től 7 fő a korábbi 9 helyett.
Kerek Oszkár polgármester: A hátralékok behajtására tettünk intézkedéseket. Sajnos a
konyháról történő étkezést egyre többen otthagyják a minőség miatt. Egyetért azzal, hogy a
költségvetésnél a 0-ára kell törekednünk, viszont a normatíva csökkentésével mindig
mínuszra jutunk.
Hegedűs Dezső képviselő: A konyhánál 61-62 mill. Ft a bevétel, és 78 millióba kerül. Ha
kiadjuk a konyhát 7 ember állása megszűnik, a bevételtől elesünk. Vannak olyan
intézményeink, ahol még több a ráfizetés. Ha az önkormányzat a Kulturális Centrum
működésére annyit szán, nem érti meg, hogy a konyhát miért akarjuk megszüntetni. A
gyerekek étkeztetésének felügyeletét kiadnánk a kezünkből. Inkább rendet kellene tenni a
konyhán. Úgy kell irányítani a dolgozókat, hogy megfelelően főzzenek, és emelni kell az
alapdíjon. Nem kapunk majd annyi támogatást, ha kiadjuk.
Tari István képviselő: Két különböző dolog a kultúra és a konyha. A Kulturális Centrum
nem tud termelni, ezt nekünk kell finanszírozni. A konyhát pedig külső megoldással lehet
tovább üzemeltetni.
Balázs Ferenc képviselő: A pótelőirányzat módosításokra sajnos szükség van. Az idén
kisebb módosításra lesz szükség, jóval kevesebb a hiányunk is. Az intézmények működése
természetesen mínuszos, a kultúra az egész országban ráfizetéses, nem is lehet magánkézbe
adni. A konyhát viszont lehet, ezért kell ezt meglépni. Mit jelent az, hogy rendet kell tenni a
konyhánál? Részletes javaslatot szeretne kapni ezzel kapcsolatban.
Hegedűs Dezső képviselő: Csontos András képviselő úr korábban elemzést kért a konyha
működéséről, amiről eddig nem kaptunk tájékoztatást. Az önkormányzat biztosan elkölt
máshová olyan összegeket, amit el lehetne kerülni.
Balázs Ferenc képviselő: Készült elemzés a konyhával kapcsolatban, több mint 10 millió
lesz a hiány. Nem tudja, mire gondol Hegedűs képviselő úr, azzal, hogy „rendet kell tenni”,ha
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nem mondja meg konkrétan. Személyi vagy tárgyi feltételekre? Azt Ön is tudja, hogy
beruházásra nincs pénzünk.
Tari István képviselő: Ha nem teszünk semmit, toljuk magunk előtt folyamatosan a hiányt.
Ő sem szeretné, ha a dolgozók munka nélkül maradnának. Ha valaki kivenné a konyhát,
javulna a minőség, nem lenne ennyi hiányunk, lehetőleg a dolgozókat is átvenné, teljesen
megoldódna ez a gond.
Csontos András képviselő: Az elemzés ismeretében nézzük meg, hol ment el ennyire a
konyha.
Horváth Sándor képviselő: A következő költségvetésre készülve megoldást kell találnunk.
Balázs Ferenc képviselő: Ismertette a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság álláspontját a
költségvetési beszámolóval kapcsolatban, mely szerint a beszámoló elfogadását javasolják.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a legközelebbi testületi ülésen folytassák ezt a
témát. Szavazásra bocsátotta a 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolójának elfogadását. A
képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatot:
89/2008.(09.15.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Államháztartási törvény vonatkozó rendelkezései végrehajtására
kiadott 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§.(1) bekezdése alapján a
2008. I. félévi költségvetési beszámolót és az előterjesztést, valamint
azok mellékleteit elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a kiadott anyagban szereplő, az
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. A képviselőtestület az
előterjesztés alapján 10 egyhangú igen szavazattal az alábbiakban módosította az
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(II.15.) rendeletét:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008. (IX.16.) 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 június 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

a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
c) A hiány összegét
meg.

TERV
435.897
393.025
42.872

Módosítás
19.028
39.896
-20.868

Módosított
454.925
432.921
22.004

ezer forintban,
ezer forintban,
ezer forintban állapítja

2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
238.823 E Ft személyi jellegű juttatások
77.090 E Ft munkaadókat terhelő járulék
83.686 E Ft dologi kiadás
7.364 E Ft egyéb folyó kiadások
4.439 E Ft működési célú pénzeszközátadás
15.829 E Ft Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
1.209 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
6.567 E Ft Felújítás
492 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
1.886 E Ft Általános tartalék
5.823 E Ft Céltartalék
0 E Ft Egyéb tartalék
3.000 E Ft hitelek kamatai
5.717 E Ft finanszírozási kiadások
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. szeptember 15.
.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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2. Napirendi pont: Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: Ismertette a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. ajánlatát, mely
szerint 2 mérőóra még az önkormányzat tulajdonában van, amit a Kft. megvásárolna tőlünk
1 200 Ft-os bruttó egységáron. Ezek után a hitelesítési és karbantartási munkálatok a TIGÁZDSO-t terhelnék. Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A testület tagjai 10 igen
szavazattal meghozták az alábbi határozatot:
90/2008.(09.15.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIGÁZ-DSO Kft
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz adószám: 13960430-2-09)
méréskorszerűsítési program keretében a Polgármesteri Hivatal (gyári szám:
040670039 és az Óvoda (gyári szám: 04001598) tulajdonában lévő
gázmérőkészülékek adásvételére vonatkozó ajánlatát elfogadja és a
mérőkészülékeket 1000.-Ft+Áfa összegért a TIGAZ-DSO részére értékesíti.
Határidő: 2008.11.15.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester:
A Heves Megyei Rendőrkapitányság megkereste az önkormányzatot, melyben kérte a testület
hozzájárulását Dr. Gyetvai Tibor kinevezéséhez a Hatvan Városi Rendőrkapitányság élére.
Felolvasta a jelenlevőknek a kapitányról készült néhány mondatos bemutatást, majd
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
91/2008.(09.15.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei Rendőr
-Főkapitányság Vezetőjének írásos javaslatát is figyelembe véve egyetért Dr.
Gyetvai Tibor rendőr őrnagynak a Hatvani Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői megbízatásával.

Kerek Oszkár polgármester:A Községi Önkormányzat a település teljes közigazgatási
területére egy új egységes korszerű településrendezési tervet dolgoztat ki. A szakhatóságok
felé történő megkeresésben előzetesen véleményt kértünk a fejlesztési programok között
szerepelő a Tsz tanya (gépállomás) ipari-gazdasági területté minősítésére. E területre
vonatkozóan a helyi Mezőgazdasági Szövetkezet Igazgatósága kéréssel fordult Hort Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, hogy a szükségessé vált 1500 m² területű
terménytároló építése miatt, a jelenleg hatályos helyi építési szabályzatát egészítse ki, mert az
a külterületen lévő MJ megnevezésű területre beépítésére vonatkozóan előírásokat nem
tartalmaz. A testület tagjai 10 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot:
92/2008.(09.15.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi
Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmét a községrendezési és szabályozási
előírásokról szóló 7/1999.(X-20.) rendelet módosítását, kiegészítését.
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A kiegészítés szerint: Az MJ övezetben található 021/5 hrsz-ú, művelés
alól kivett, major megnevezésű területen szabadon álló, 7,5 m
építménymagasságú épületek építhetők. A minimális telekméret 7000 m2,
a telek beépíthetősége maximum 30 %.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy a rendelet-tervezetet
alapján a szükséges szakhatósági állásfoglalások szerezze be, majd a
tervezetet ismételten terjessze elő el elfogadásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Korábban már beszéltek arról, hogy mivel a képviselők nem
részesülnek díjazásban, ill. a testületi anyagok és egyéb információk pénztakarékosabb
továbbítása miatt minden képviselő notebookot kapna. Ebben az esetben a jelenlegi újság
előfizetéseket le lehetne mondani, és az önkormányzat hozzájárulna az internet
előfizetésekhez valamilyen módon. A képviselők egyhangúan támogatták a fenti javaslatot, és
10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
93/2008.(09.15.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők
részére előfizetett napi lapokat 2008. december 31-vel lemondja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a notebookok
beszerzése iránt intézkedjék.
Határidő: 2008.12.31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Füredi István és Rendikné Erdős Andrea kérelmet nyújtottak
be lakbércsökkentésre. Mivel egyik lakás sem felel meg az elvárásoknak, nagyobb összeget
kellene fordítani felújításukra, korszerűsítésükre. Vitára bocsátotta a témát. Kérte a testület
tagjait, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság foglalkozott a kérdéssel.
Arra az álláspontra jutottak, hogy az 50%-os lakbércsökkentés még mindig kevesebbe kerül
az önkormányzatnak, mint a több millió Ft-os felújítás. Nem felel meg a komfort fokozat a
lakbérnek. Ráadásul mindkét kérelmező az önkormányzat dolgozója. A többi lakásról nincs
szó.
Tari István képviselő: A bérleti díjak korábbi megállapításánál nem vettük figyelembe a
lakások állagát.
Csontos András képviselő: Nem csökkentené a díjat, hanem a lakásokat kellene felújítani.
Horváth Sándor képviselő: A Gazdasági és Költségvetési Bizottság javaslata az, hogy 2009.
május 31-ig csökkentsük a lakbért, utána a műszaki csoport vizsgálja felül a lakás állapotát, és
készíttessük el a felújítást. Egyébként a bizottsághoz még csak az egyik kérelem jutott el.
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Balázs Ferenc képviselő: Jelenlegi pénzügyi helyzetünkben nem tudjuk a felújítást
megoldani. Megtérülne-e valaha a beruházás pl. az iskolaigazgató lakásánál?
Kerek Oszkár polgármester: Nem lehet kényszeríteni az önkormányzatot a lakások
felújítására. Ha az egyik dolgozónknak engedünk, a másiknak is engedni kell, ez így
igazságos. 9 fő javasolta, hogy a döntést adjuk át valamelyik bizottságnak. A javaslat után
szavazott a testület, mely szerint jelenlevők közül 7-en arra szavaztak, hogy mindkét
bizottságot bízzák meg a döntéshozatallal – Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, valamint a
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot -. Ezt követően a képviselő-testület az
alábbiakban módosította az alábbi 5/2007.(II.15.) rendeletét:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008.(IX.16) 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 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 1.§-a az alábbi 3./ bek. egészül ki:
3./ Szolgálati lakások vonatkozásában a képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és
Költségvetési, valamint a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy együttes
döntésük alapján, indokolt esetben a lakások műszaki állapotát és komfort fokozatát is
figyelembe véve e rendeletben foglalt díjtételtől 50 %-ban eltérjen.

2.§.
E rendelet 2008. szeptember 16 -án lép hatályba.

Hort, 2008. szeptember 15.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Köszönetét fejezte ki azoknak, akik az Őszköszöntő
szervezésében részt vettek, illetve támogatták azt. Örvendetesnek tartotta azt is, hogy Urbán
Jánosné hamarosan elkezdi a néptánc oktatását az Óvodában.
Mivel több téma nem volt, megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenést, és az
ülést berekesztette.
Kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Rózsavölgyi Jánosné
Alpolgármester

Csontos András
képviselő
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