Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. április 23-án
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Jegyzőkönyv
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. április 23-án megtartott Képviselő Testületi
ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére Rózsavölgyi Jánosné és Hegedűs Dezső
képviselőket javasolja. Kéri a testület tagjait, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat
tárgyalják meg. A képviselő testület a javaslatokkal egyetértett.
Napirend:

1./ 2008. évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ A belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése, utóellenőrzések
tapasztalatai
Előterjesztő: belső ellenőr
3./ Közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Bemutatja egy befektető cég két jelenlévőjét, Fraknói Andrást
a HomeFull cégvezetőjét, és Garamvölgyi Nórát. Átadja a szót, mondjanak néhány dolgok
terveikről.
Fraknói András: Tájékoztatást ad a beruházásról: A 023/5 hrsz. terület közös tulajdonban
van, kicsit nehéz, de a polgármester segíteni fog ebben. Rendelkezésre bocsátják az összeget
az önkormányzat részére, hogy megvásárolhassa a területet. Első körben az önkormányzat
tulajdonába kerül, utána a befektető nevére. Terveik szerint kb. 25 főt alkalmaznának.
Közművesítés (víz, csatorna) szükséges. Az önkormányzat hozzájárulása szükséges ehhez.
Van-e kérdés?
Kerek Oszkár polgármester: Egy bizonyos terület közművel ellátottságának bekerülési
összegét még nem tudjuk, ezért erről még nem tud dönteni a testület. Szükség van a falunak
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befektetőkre, mindenkinek ez az érdeke. A költségek tisztázása után, remélem nem lesz
akadálya ennek, és a szerződés megkötésének sem. Átadom a szót a képviselőknek.
Horváth Sándor képviselő: Írjuk a helyrajzi számok mellé a terület elnevezését, mert itt úgy
ismerik jobban. Ha ragaszkodnak a területhez, akkor módosítani kell ismét a rendezési tervet.
Jó lenne, ha ezen nem kellene mindig módosítani, kitartanánk az eredeti elképzelések mellett.
Van-e veszélyes anyag?
Fraknói András: Egyik terület a nagyhomok, a másik az agyagos. Aceton mentes
ragasztóval, pet fóliával,(ennek csupán formázása történne) hungarocellel dolgoznának. A
környezetet nem károsítanák egyikkel sem. A nagyhomok nekünk megfelelő lenne, ez a
rendezési tervvel nem ellenkezik. A szántó művelési ágból kivonást el kell végezni. 22
tulajdonossal kell megállapodni, ehhez kell az önkormányzat segítsége.
Horváth Sándor képviselő. A földet az emberek művelik, nem mindegy, hogy milyen célra
adják át.
Kerek Oszkár polgármester: Felvettem a tulajdonosok nagy részével a kapcsolatot. Van, aki
támogatja az elképzelést, és el is adná a területet (10-20 ha-ról van szó). A korábbi testületnek
már le kellett volna rendezni ezeket a területeket, hogy most eladhatóvá válhasson. Két
érdeklődő is van, ehhez véleményeket kérek. Támogató hozzájárulásra lenne szükség.
Horváth Sándor képviselő: Ha az önkormányzatnak, szövetkezetnek és tagoknak is meg van
a szándéka, nem olyan bonyolult az út. Az osztatlan közös tulajdonnak a szövetkezet is csak a
kárát látta eddig. Tisztázzuk, hogy elfogadtuk-e már a rendezési tervet, mert ha nem, a régi
van jelenleg érvényben.
Kerek Oszkár polgármester: A rendezési terv bármikor módosítható.
Tari István képviselő: Mindenképpen támogatom a leendő vállalkozásokat, hiszen munkaerő
foglalkoztatást jelent, önkormányzatnak is előnyt jelentene a későbbiekben. Elméletileg
támogatom, de az írásos anyag ismeretében tudunk dönteni.
Balázs Ferenc képviselő: Hort községben a bevételek növekedése a befektetők segítségével
érhető el. Örvendetes lenne ezek megvalósítása. A művelt területetek sosem fognak annyit
termelni, mint egy iparterület. Ezt már korábban kellett volna előkészíteni, most könnyebb
lenne az elintézési mód.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy látom, mindenki támogatja az elképzelést. Következő
napirend előtti téma az alapító okiratok módosítása.
Ferge Jánosné jegyző: A törvényi előírásnak megfelelően az intézmények alapító okiratát ez
évben kétszer kell módosítani május 15-ig, ill. szeptember 30-ig. Ismerteti mit kell tartalmazni
az alapító okiratoknak, ill. miben változnak. (kiküldött anyagban benne van).
Javasolja, hogy intézményenként a képviselő-testület fogadja el az alapító okirat
módosításokat.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazatokkal meghozta az alábbi
határozatokat:
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44/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a
Községi Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjteményének - Alapító Okiratát
2009. június 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
1) Az Alapító Okirat I. pont a.)és c.) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
a.) Neve: Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjtemény
c.) Az intézmény típusa, tevékenységi köre:
Nyilvános könyvtár,
Közösségi ház,
Helytörténeti gyűjtemény
2) Az Alapító Okirat IV. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító szerv neve, székhelye: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
3) Az Alapító Okirat V. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolás:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
4) Az Alapító Okirat VI. pont az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza
meg 5 éves időtartamra, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen
foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.§.(1) bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
5) Az Alapító Okirat VIII. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul:
MŰKÖDÉSI KÖRE:
6) Az Alapító Okirat IX. pont szakágazat megnevezése az alábbiak szerint módosul:
910100
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7) Az Alapító Okirat X. pont alaptevékenységei az alábbiak szerint módosul és
szakfeladat-számokkal egészülnek ki:
923127 Könyvtári alapszolgáltatások nyújtása az alapító okirat és SZMSZ-ben
meghatározott célok szerint:










Fő céljait nyilatkozatban közzéteszi
Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
Tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
Közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt
Könyvtári, szakmai információs tevékenység, kérésre teljesített információvisszakeresés
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum –és információ cserében

921815 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: közösségi művelődési tevékenység
921925 Alkotó és előadó művészet
930932 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
923215 Múzeumi tevékenység
Az intézmény működését az SZMSZ részletesen szabályozza.
8.) Az Alapító Okirat XI. pont az alábbiak szerint módosul:
XI. 7051956 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG:


Terem bérbeadás

9.) Az Alapító Okirat XII/ 1. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Községi
Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi. Pénzügyi, gazdasági
feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.
A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen határozat
alapján 8 napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző
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45/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a
Védőnői Szolgálat Alapító Okiratát 2009. június 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
1) Az intézmény elnevezése az alábbiak szerint módosul:
Védőnői Szolgálat
2) Az Alapító Okirat 4. pont az alábbiak szerint módosul:
Működési köre:

Hort község közigazgatási területe,
I védőnői körzet
II. védőnői körzet

3) Az Alapító Okirat 5. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító szerv és fenntartó neve, székhelye:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
4) Az Alapító Okirat 6. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolás:
A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közszolgáltató
közintézet
önállóan működő költségvetési szerv

5) Az Alapító Okirat 9. pontja a szakfeladat számokkal történő kiegészítés miatt az
alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenységi szakágazat:
869000 Egyéb humán- egészségügyi
ellátás
851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem
 Várandós kismamák tanácsadása: Kedd: 8.00 órától 10.00 óráig
 Önálló védőnői csecsemő és
Kisgyermek tanácsadás időpontja: Kedd:10.00 órától 11.00 óráig
 Orvosi tanácsadás időpontja:
Minden második hét
Kedd: 8.00 órától 11.00 óráig
 Mozgó Szakorvosi Szolgálat
 Gyermekgyógyász
Minden hó első hétfőjén 13.00 órától
14.30 óráig
 Nőgyógyász
Minden hó utolsó keddjén 13.00 órától
14.00 óráig

6) Az Alapító Okirat 11. pont az alábbiak szerint módosul:
Jogállása: Önálló jogi személy.
7) Az Alapító Okirat 12. pont az alábbiak szerint módosul:
6

Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza
meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról az
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

a

8) Az Alapító Okirat 13.pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján
végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.
A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen
határozat alapján 8 napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző

46 /2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati
kötelezettségnek eleget téve a Batthyány József Általános Iskola Alapító Okiratát
2009. június 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:

1) Az Alapító Okirat 4. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító szerv neve, székhelye: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
2) Az Alapító Okirat 6. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolás:
A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
szerv

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő

költségvetési

3) Az Alapító Okirat 10. ponttal egészül ki:
Intézmény OM azonosítója:

031559

7

4) Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény egyéb azonosítói:

Törzskönyv: 645652
Adószám: 16744709
Statisztikai számjel: 16744709 8520 322 10

5) Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenységi szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás
801214 Általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás.
 A tanuló részbeni felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve
szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra, valamint társadalmi beilleszkedésre
felkészítés
 1-6. évfolyamon alaprendszerű nappali oktatás biztosítása.
 7-8. évfolyamon alaprendszerű, nappali oktatás biztosítása.
 Nem lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön iskolába járók ellátása, fogadása.
 Iskolai könyvtár működtetése
 Az alaptevékenység érdekében végzett kisegítő, kiegészítő tevékenység.

801225 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, illetve, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése.Pszichés fejlődési zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
 Korai fejlesztés, gondozás
 Fejlesztő, felkészítő oktatás
 Fejlesztő és felzárkóztató oktatás,
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása
552323 Iskolás gyermekek étkezésének biztosítása.
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás,
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924036 Diáksport
805212 Igény szerinti óraadó logopédus foglalkoztatása,
 Gyógytestnevelés.
6) Az Alapító Okirat 13.2. pont az alábbiak szerint módosul:
Kiegészítő tevékenység:
575323 Melegítő konyha fenntartás
7) Az Alapító Okirat 14. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul:
Intézmény működési köre:
8) Az Alapító Okirat 15. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.
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9) Az Alapító Okirat 16. pont az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

10) Az Alapító Okirat 17. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján
végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.
A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen határozat
alapján 8 napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző

47/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati
kötelezettségnek eleget téve a Hort- Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó
Intézménye Alapító Okiratát 2009. június 1. napjával az alábbiak szerint
módosítja:
1) Az Alapító Okirat 5. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító szerv neve, székhelye: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
2) Az Alapító Okirat 7. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolás:
A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv
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Alaptevékenységi szakágazat:
bentlakás nélkül

889900 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása

3) Az Alapító Okirat 9. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul:
Az Intézmény feladata és működési köre:
4) Az Alapító Okirat 10.2. pont az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki határozatlan időre, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról című 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Az intézményt határozatlan időre hozták létre.
5) Az Alapító Okirat 11.1.pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény önállóan működő
költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított
költségvetés alapján végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri
Hivatala látja el.
A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen határozat
alapján 8 napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző

48/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a
Horti Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát 2009. június 1. napjával az alábbiak szerint
módosítja:
1) Az Alapító Okirat 4. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító és alapító szerv neve, székhelye:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.

2) Az Alapító Okirat 6. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolás:
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A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv

3) Az Alapító Okirat 13.1. pont az alábbiak szerint módosul:
13.1. Alaptevékenységi szakágazat:
851020 Iskolai előkészítő oktatás
801115 Óvodai nevelés,
 Nem lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön óvodába járók ellátása,
fogadása
 Iskolai életmódra való fejlesztő felkészítés
 Az alaptevékenység érdekében végzett kisegítő, kiegészítő tevékenység.
 Környezetvédelmi nevelés,
801126 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, illetve, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése.
801115 Fejlesztő és felzárkóztató foglalkoztatások megszervezése,
552312 Óvodás gyermekek étkezésének biztosítása.
4) Az Alapító Okirat 13.2. pont az alábbiak szerint módosul:

13.2. Kiegészítő tevékenység:
805915Oktatási célok és egyéb feladatok
 Játékos angol nyelv oktatása
 A nevelési programon kívüli foglalkozások megszervezése és megtartása az
óvodai ellátottak és szülők igényei szerint
 Egyéb ellátás biztosítása igény és szükségletek szerint

5) Az Alapító Okirat 14. pont elnevezése az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény működési köre:
6) Az Alapító Okirat 15. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény jogállása: Jogi személy
7) Az Alapító Okirat 16. pont az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján.
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

8) Az Alapító Okirat 17. pont az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján
végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.

A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen
határozat alapján 8 napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző

49/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44.§-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2009. június 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
1) Az Alapító Okirat 4. pontja az eddig mellékletként szereplő szakfeladatokkal egészül
ki:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025 Helyi közutak létesítése, felújítása
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkorm és többcélú kistér.társ.igazg.tev
751614 Rendőrségi tevékenység
751757 Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolg.
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízell.és vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751966 Önk.és többc.kist.tár.fel.nem terv.elsz.
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851912 Anya-, gyermek és csecsemővédelem
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018 Állategészségügyi tevékenység
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
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853266
853311
853322
853333
853344
853355
902113
924047

Nappali szociális ellátás
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ellátás
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.
Sportcélok és feladatok

2) Az Alapító Okirat 5. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul
Illetékességi területe: Hort Község közigazgatási területe

3) Az Alapító Okirat 6. pont az alábbiak szerint módosul:
Irányító és alapító szerv neve: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014. Hort, Szabadság tér 40.
4) Az Alapító Okirat 7. pont az alábbiak szerint módosul:
Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

közhatalmi.
önállóan működő és gazdálkodó.

5) Az Alapító Okirat 9. pont az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
A kinevezés határozatlan időre szól.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
6) Az Alapító Okirat 10. pontja első mondata az alábbiak szerint módosul:
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezései szerint látja
el. Alaptevékenységét szakfeladatonkénti bontásban a Községi Önkormányzat által
megállapított költségvetés keretein belül végzi.
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Felügyeletet gyakorol az önálló működő költségvetési szervek gazdálkodása felett.
Ellátja az önállóan működő költségvetési szervezetek könyvviteli és gazdálkodási
feladatait.

A módosított Alapító Okirat kincstári nyilvántartásba vételét a jegyző ezen határozat alapján 8
napon belül gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2009.április 30.
jegyző

Kiss Edit HECS mb. vezetője: A kiküldött szociális rendelethez, létszámleépítéshez néhány
kiegészítést tesz. Hort községben a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők segítséget
nyújtanak a HECS szociális étkeztetés ellátásában is, mely az ebédnek a tálaló konyhában
történő kiosztását jelenti. Ezen feladat ellátása a gondozónőknek, havi bontásban,
megközelítően annyi időt vesz igénybe, mint emennyi időt a gondozottak lakásán, tényleges
gondozási feladatok ellátásával töltenek. Ezen időszakok házi gondozással történő ellátásának
biztosításával 2 fő főállású gondozónő el tudja látni a 16 fő ellátottat, a munkafolyamatok
átalakításával, a házi gondozásban részesülő ellátottakkal kapcsolatos feladatok újra
elosztásával. A gondozónők helyettesítését célszerű, a HECS nappali szociális ellátásban
(Idősek klubja) foglalkoztatott klubgondozó bevonásával megoldani, aki szintén rendelkezik a
megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal egyaránt. A pénzügyi Bizottság költségvetési
tárgyaláskori költségcsökkentési kérelme alapján 1 fő létszámleépítési javaslatot a képviselőtestület felé beterjeszti.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
50/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
megbízott
intézményvezető javaslata alapján a HECS nappali szociális ellátás létszámát egy
fővel csökkenti. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozó részére az önkormányzat
intézményében takarítói munkakört ajánlja fel.
A Képviselő-testület felkéri a megbízott intézményvezetőt ezen határozatban
foglaltak végrehajtására.
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.
Felelős HECS mb. intézményvezetője
Kiss Edit mb. HECS vezetője: A HECS létrejöttével megfogalmazódott igény, hogy az
intézményi ellátásokra vonatkozóan kerüljön külön önkormányzati rendelet megállapításra. a
jelenleg hatályos szociális rendeletből az intézményre vonatkozó szabályok a beterjesztett
rendeletbe átemelésre kerültek. Kéri a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testület
6/ 2009. (IV.23.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások biztosításáról

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet
alkotja:

I.

FEJEZET

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Hort községi Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési
engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként
elismert személyekre.
(2) Az Sztv. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Hort község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelöli.
(3) Az Sztv. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben
foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 2001. évi XXXIX.
tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által szervezett
és nyújtott ellátásokra.
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Értelmező rendelkezések
3.§
(1) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4.
§-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át
nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
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b) Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.
c) Közeli hozzátartozó:
ca) a házastárs, az élettárs;
cb) a 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytató; illetve a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra
tekintet nélkül a tartósan beteg illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek;
cd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és
örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
d) Egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik.
e) Nem minősül életvitelszerű együttlakásnak, ha egy lakáson belül több család vagy
személy él külön háztartásban gazdasági érdekközösség nélkül.
f) Család: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozó közössége.

Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevétele iránti kérelmeket, a Hort-Ecséd-Csány Szociális Ellátó Intézmény
vezetőjénél lehet írásban, az egyes ellátási formákra rendszeresített formanyomtatványon
lehet benyújtani.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről az ellátást nyújtó intézmény
vezetője dönt a kérelem benyújtását követő 15 napon belül, melyről a kérelmezőt vagy
törvényes képviselőjét értesíti. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az
intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül fellebbezéssel a polgármesterhez fordulhat. Ez estben a polgármester
határozattal dönt az intézményi ellátás igénybevételéről.
(3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek
tartalmaznia kell az Sztv 18. §. a)-i) pontjaiban szereplő adatokat.
(4) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
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-

-

havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
bankszámla kivonatot,
vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági
év személyi jövedelemadó alapjáról,
egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 32/1993. (II.
17.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos
nettó jövedelemről.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
5.§

A Szt. 17.§ (1) bek. alapján a törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevevőt, pedig kötelezni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.

Adatkezelés
6.§
(1) A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény
vezetője nyilvántartást vezet.
(2)A nyilvántartás tartalmazza:
a) a jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban
együtt: természetes személyazonosító adatok);
b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült
jogállását;
c) a) jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét;
d a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;
e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó
adatokat;
f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó
döntést;
g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat;
h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);
i) a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét,
hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot;
j) az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját;
k) a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés
behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat
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II.

FEJEZET

Szociális szolgáltatások
7.§
Az ellátások formái
A Szt.56-57. § alapján Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 1-től
létrehozta a Hort-Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézményét, mely a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja Hort község közigazgatási területén,
valamint a Hatvani Többcélú Kistérségi Társulás által HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás keretében Csány és Ecséd településeken a családsegítést és a
házi segítségnyújtást biztosítja.
Étkeztetés
8.§

A Szt. 62.§-a alapján
(1) A szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri étkeztetését a Hort-Ecséd-Csány
Települések Szociális Ellátó Intézménye biztosítja az alábbi szabályozás szerint:
a) az étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
- 65 év fölötti életkorúak
- nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek
- háziorvos által igazoltan átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott
egészségi állapotúak
- fogyatékossággal élők
- pszichiátriai betegségben szenvedők
- szenvedélybetegek
- egyedülállók
A fent megjelölt feltételek közül legalább három feltételnek kell megfelelni, melyet az
egészségi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol az intézményvezető által
megküldött formanyomtatványon.
b) Az étkezési alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon a
Hort-Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani,
amelyhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó
igazolásokat e rendelet 4. § (3)-(4) bekezdésben foglaltak alapján.
c) Szociális étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akiknek jövedelmét a jegyző
igazolta.
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d) Nem részesíthető szociális étkezésben az a személy, akire való tekintettel a hozzátartozó
ápolási díjban részesül, illetve akinek ellátását tartási, vagy öröklési szerződésben vállalták.
e) Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel
- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával.

Nappali ellátás
9.§
A Szt. 65/F. §-a alapján
(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos
gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.
(4) A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen
a) igény szerint meleg élelem biztosítása,
b) szabadidős programok szervezése,
ba) egészséges életmód (szemléltető, interaktív előadások keretében, szakemberek
bemutatásával)
bb)kulturális programok
bc) alkalmi programok
bd) szűrővizsgálatok
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,
d) hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) munkavégzés lehetőségének szervezése,
f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
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Családsegítés
10.§
A Szt. 64. §-a alapján
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat
jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést
nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek
tudomást.
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató,
intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a
családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre
a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.

A Szt. 37/D. § (4) bekezdés alapján
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(6) A helyi önkormányzat gondoskodik a rendszeres szociális segélyben, valamint a
rendelkezésre állási támogatásban részesülők együttműködésének intézményi feltételeiről,
elsősorban a Családsegítő Szolgálat útján.
Ezzel együtt új feladatok ellátása kerül előírásra:
-

-

-

figyelemmel kísérni az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidők betartását, a szociális segélyre jogosult személyek
nyilvántartásba vételéről gondoskodni,
tájékoztatni az együttműködésre kötelezetett a beilleszkedést segítő program
elkészítéséről, típusáról, az eljárás szabályairól,
nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül kidolgozza a beilleszkedést segítő
programot, arról írásban megállapodást köt,
folyamatosan kapcsolatot tart az együttműködésre kötelezett személyekkel,
figyelemmel kíséri az együttműködési beilleszkedést segítő programban foglaltak
teljesítését,
írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, melyről a
jegyzőt tájékoztatja,
jelzi amennyiben az együttműködésre kötelezett az előírásoknak nem tesz eleget
a kapcsolattartásról esetnaplót vezet,

Házi segítségnyújtás
11.§
A Szt. 63. §-a alapján
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik
szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási
szolgálat keretében történő ellátást.
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – a Szt. 68/A. § (4) bekezdése,
valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(5) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői
bizottság működik.
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(6) A szakértői bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak
szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet
mértékéről.
(7) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja
a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
(8) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három
hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (4) bekezdés szerint
kezdeményezni kell.
(9) A települési önkormányzat a Szt. 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata
keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
(10)A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.
(11) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban,
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
(12) A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és
szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
(13) A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet
kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is
szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.
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(14) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a
gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha
fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot
időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése
érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.
(15) A házi segítségnyújtásban – az egyszemélyes szolgálat kivételével – tiszteletdíjban
részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk azonban nem haladhatja meg a
szakképzett gondozók számát.
16) A házigondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak
szerint gondozási naplót vezet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
12.§
A Szt. 94/E. §-a alapján
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak
joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az
alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e
törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell.
(2) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg
kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek
mellett lehet vizsgálni.
(3) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az
intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az
intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást
az ellátást igénybe vevő részére. A tájékoztató tartalmazza
a) az intézmény működési költségének összesítését,
b) az intézményi térítési díj havi összegét,
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást
olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) a testi épséghez,
c) a testi-lelki egészséghez
való jogra.
(5) Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet
kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek
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férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi
elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi
viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra
illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe
vevő szociális rászorultságának tényére.
(6) Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai,
illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott
azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A
veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a
házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati
tárgyakat.
(7) Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt
vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén –
biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény a házirendben szabályozhatja – figyelemmel a
raktározási és elhelyezési lehetőségekre -, hogy az egyes ellátást igénybe vevők milyen
nagyságú, illetve milyen mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő
személyes tárgy intézménybe történő bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és
értékmegőrzés nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud
megfelelő feltételeket kialakítani a megőrzésre. Amennyiben az ellátást igénybe vevőt
korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, erről az igénybevételhez kapcsolódó
megállapodásban is rendelkezni kell.
(8) Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából
speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe
vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez.
(9) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli
szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény
házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást
igénybe vevőnek az igénybevételi eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az
intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról.
(10) Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok,
látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon rendelkezhet
a látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók látogatási
időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. A látogatók fogadása során
figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.
(11) Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a
látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.
(12) Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra,
gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó rendelkezéseire.
(13) Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb
körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az
intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét,
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vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás
céljából.
(14) Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
Záró rendelkezések
13.§
(1) E rendelet 2009. május 1-től lép életbe.
(2) Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezi Hort Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2004. (II.12.) egyes szociális ellátásokról szóló rendelet IV. fejezet 15.§, 16.§,
17.§, 18.§, 19.§, valamint a 11/12005. (V.12.) rendelet 1.§, 2.§, 3.§, 4.§, valamint a 15/2006.
(VI.22.) rendelete 6.§, 7.§.

Hort, 2009. április 23.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

1. Napirend: 1./ 2008. évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
Kerek Oszkár polgármester: Tervezett 20 millióval szemben majdnem 60 millióra
emelkedett az iparűzési adóbevétel. Ezért kell ösztönözni a befektetőket. Ez az év komoly
válság éve. Sok fiatalt, családost küldenek el. A következő évre a hiányt 20 millióra
terveztem. 2008-ban meg kellett szüntetni a Támogató Szolgálatot. Nem szívesen, de
kénytelenek voltunk megtenni. Fájdalmas, hogy a felszabaduló gépjárművet nem tudjuk
odaadni a korábbi szolgálatra. Folyószámla és munkabér hitelünk nem volt az elmúlt évben,
sőt lekötött bankbetéttel rendelkezünk. 2006-ban hitelt ugyan kénytelenek voltunk az utak
kifizetésére felvenni, de tudjuk azt törleszteni. Kérem a testület véleményét, a vitát
megnyitom.
Balázs Ferenc képviselő: El kell fogadnunk a 2008-as pótelőirányzatot. Tervezés után
történnek olyan változások, melyeket előre nem lehet felmérni, ezért kényszerültünk
pótelőirányzat módosításra. 20 millió Ft hiány ledolgozásra került, ez a 2008-as év
eredménye. Állami finanszírozásokat kellett visszafizetnünk. Az adóbevételek növekedésével
az államnak kellett egy bizonyos összeget fizetnünk. Működési és bérhitelt nem kellett
igénybe venni 2008-tól. Az útfelújításokra korábbi években felvett hiteleket ledolgoztuk.
Nyitó pénzkészletünk 25.633 E. Ft volt, bevételünk 464.477 E. Ft-ra, kiadásunk pedig
437.539 E Ft-ra realizálódott. Év végi pénzkészlete az önkormányzatnak 52.571 E. Ft volt.
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Ez a pillanatnyi 08.12.31-én történt zárás eredménye. Nem azt jelenti, hogy januárban nem
volt ebből kifizetésünk. Hosszúlejáratú korábbi hitelek is vannak még, melyek kezelhetőek.
Hort, ezzel a helyzettel szorosan, de megnyugtatóan finanszírozható. 30 millió Ft-ot 10%
körüli kamattal tudtunk lekötni. Így jelenleg nem kell hiteleket felvenni, működőképesek
vagyunk. A következő években szabad pénzmaradvány a cél, melyet fel is használhatunk. Ha
sikerül néhány befektetőt hozni, ez megoldható lesz. Akkor tudunk fejleszteni, amire sajnos
eddig nem volt lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót Novák Lajos könyvvizsgálónak.
Novák Lajos: Elvégeztem feladatokat. Jóváhagyom a határozati javaslatot. Működő, valódi
pénzeszköz volt december végén az önkormányzat számláján. A pénzmaradvány megvolt, de
nem szabadon felhasználható pénzmaradvány. A pénzügyi stabilitás megteremtését kértem az
önkormányzat vezetésétől néhány évvel ez előtt. A költségvetés tervezése mutatja, hogy az 5
%-os határ alatt maradt. A módosított előirányzat már egy kicsit felül van a határon, de
betudható az állami költségvetés hatásának. Előirányzatok: személyi jellegű juttatások 292
milliót tesznek ki, közel 85 %-a a költségvetésnek. Ezen változtatni nem tudunk a törvényi
előírásoknak megfelelően. Ezért is fontos a saját bevételek növelése. Javaslom a zárszámadási
rendelet elfogadását, és a mellékletekben szereplő számadatokat, valamint a beszámoló
elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a könyvvizsgáló értékelését, a vitát megnyitom.
Tari István képviselő: Kérem, hogy tudassuk az emberekkel, hogy a falugyűlés azért lesz
most, mert a pénzügyi zárszámadás adatait most tudjuk produkálni. A könyvvizsgáló
korábban 8-10 évet jósolt, arra, hogy a mai anyagi helyzetet elérjük. Megköszönöm a
polgármester kitartó munkáját, hogy ezt az eredményt előidézte következetes munkájával.
Nyilván a lakosság nem láthatott eddig fejlesztéseket, mivel nem volt miből. Ezután
remélhetőleg fejlesztés is lesz. Külön köszönöm a polgármester munkáját.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2008. év költségvetési rendelet
módosítás valamint a zárszámadás elfogadását.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatot és rendeleteket.
51/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által
beterjesztett, 2008. évi költségvetés és fejlesztési feladatok zárszámadásáról szóló
beszámolót megvitatta, és azt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a
Könyvvizsgáló javaslatát is figyelembe véve elfogadta.
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
7/2009. (IV. 23.)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 december 31. 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:
1.§

Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2008. évi
költségvetéséne

Kiadási főösszegét
Bevételi főösszegét
A hiány összegét
állapítja meg.

TERV
435.897
393.025
42.872

Módosítás
19.028
39.896
-20.868

Módosítás
4 411
484
3.927

8.234
12.006
-3.762

Módosított
467.570 e forintban,
445.401 e forintban,
22.169 e 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

238.823 238.949 241.350 E Ft személyi jellegű juttatások
77.090
77.275
78.152 E Ft munkaadókat terhelő járulék
83.686
83.833
84.856 E Ft dologi kiadás
7.364
7.359
9.624 E Ft egyéb folyó kiadások
4.439
4.440
4.990 E Ft működési célú pénzeszközátadás
15.829
18.234
19.844 E Ft Társadalom – és szoc.politikai jut.
1.209
1.209
1.209 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
6.567
6.891
7.591 E Ft Felújítás
492
1.101
4.536 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0
0
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0
0
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
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0
3.000
7.000
0
3.000
5.717
0

0
1.886
5.823
0
3.000
5.717
3.000

0
3.158
5.170
0
3.000
5.717
3.000

0
2.476
1.225
0
3.000
5.717
3.000

E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló progr.
E Ft Általános tartalék
E Ft Céltartalék
E Ft Egyéb tartalék
E Ft hitelek kamatai
E Ft finanszírozási kiadások
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, 2009. április 23.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2009. (IV.23) rendelete
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásról
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82.§-a valamint
az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormány
rendeletben meghatározottak alapján a 2008 évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1-8 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
25.633 E Ft
464.477 E Ft
437.539 E Ft
52.571 E Ft

nyitó pénzkészlet
tárgyévi bevétellel
tárgyévi kiadással
pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, bevételi és kiadási
előirányzatonként az 1-3 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
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(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
működési kiadási előirányzatainak teljesítését a 4 és 4/1. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5 és 5/1 számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó tartalék felhasználás kimutatását a
6.számú melléklet tartalmazza.
4.§.
A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 8/a., 8/b.,
8/c. számú mellékletekben, a vagyon kimutatását a 9. számú mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hort, 2009. április 23.

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István képviselő: Vincze Csaba kérelmet adott be arra vonatkozóan, hogy a Határ úton
még egy önkormányzati telket szeretne megvenni. A Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság álláspontja az, hogy megvásárolhatja a telket, de azt már nem kedvezményesen,
hanem 800,- Ft/m2.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
52/2009.(IV.23.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
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javaslata alapján a horti 686 hrsz-ú, természetben Hort, Ifjúság úton található,
1385 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan vevőjéül Vincze Csaba és
neje Vincze-Oroszi Kitti, 3014 Hort, Magyar út 10. szám alatti lakosokat jelöli ki.
Az ingatlan Bruttó vételára 800 Ft/ m2, Összesen: 1.108.000.-Ft, azaz egymillióegyszáznyolcezer forint.
Az ingatlant megtekintett állapotban ½ – ½ tulajdoni részarányban, a vételárnak
2008. május 31 –ig történő kiegyenlítését követően a vevők tulajdonában adja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek alapján az
adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester

2./ Napirendi pont: A belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése, utóellenőrzések
tapasztalatai

Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót Novák Lajosnak.
Novák Lajos: A korábbi belső ellenőr jelezte, hogy közigazgatásban kíván elhelyezkedni, így
nem vállalta a feladatot összeférhetetlenség miatt. Új kolléganőt sikerült találni Molnár
Károlyné személyében. 2009-ben főleg az intézmények átvilágítása fog megtörténni. A belső
ellenőr kint volt a konyhában, ennek eredményéről fog tájékoztatást adni. Sajnálom, hogy a
kolléganő most nem tud jelen lenni. Kérem a belső ellenőrzésnek a 2008. évben végzett
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló megtárgyalását és elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a jelentés elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzésnek a
2008. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolóját
megtárgyalta, és azt elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a belső ellenőrt, hogy a 2009.évben betervezett
ellenőrzéseket maradéktalanul hajtsa végre.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Belső Ellenőr
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3./ Napirendi pont: Közmeghallgatás előkészítése

Kerek Oszkár polgármester: Ismerteti a közmeghallgatás előkészítésének gondolatmenetét.
Megkérem a testület tagjait, készüljenek tájékoztatással a közmeghallgatásra, különösképpen
a bizottsági elnökökre, ill. Idősügyi Tanács elnökére.
Molnár Istvánné képviselő: Jó lenne szót ejteni az önkormányzat telkeinek kedvezménnyel
történő eladásáról. Jó pár család vett, és építkezett is.
Horváth Sándor képviselő: Mennyire fontos, a szolgáltatók jelenléte a közmeghallgatáson?
Kerek Oszkár polgármester: Addig, amíg nincs konkrét szerződés nem látom értelmét
meghívásuknak. A változásról lehet beszélni, de konkrétumról még nincs döntés. Értesítést
kaptunk a hulladéklerakó július 16-tól történő bezárásáról. A kábel tv-vel is gondok vannak,
de nem tartom valószínűnek, hogy a Fibernet képviselője eljönne a közmeghallgatásra.
Probléma az is, hogy pl. a Kertalja úton nincs csatornarendszer. A közbiztonság
számszerűségében javult, viszont durvult.
Tari István képviselő: Sokan kiköttették a kábel tv-t, és kérdéses, hogy hányan fogják nézni
a helyi csatornát, mire beindul.
Molnár Istvánné képviselő: Sokszor rossz az ivóvíz minősége. Teljesen ihatatlan volt az
ivóvíz a klórozástól, szóltam a Vízműnek, másnapra javult.
Bódi Jánosné képviselő: A temető támogatásáról nem esett szó
Kerek Oszkár polgármester: A támogatásból a kanonok úr kapukat szeretne, hogy zárható
legyen a temető. Az önkormányzat besegít a munka elvégzésében. A Tere-Fere klub
székhuzatokat készített a ravatalozóhoz. A ravatalozó környékén felajánlottak egy kertet, ahol
parkolót lehetne kiépíteni.
Horváth Sándor képviselő: A temető az egyház tulajdonában van. Az önkormányzat nem
pályázhat fejlesztésre, mert nem tulajdonos. Közös szervezet létrehozása lenne célszerű, hogy
mindkét fél érvényesülhessen. Többször felvetettem, nem kaptam rá választ. Az
önkormányzat és a kanonok is elbeszélt mellette.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közmeghallgatásról szóló határozati
javaslat elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2009.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete a közmeghallgatásról szóló
beszámolót és annak időpontját elfogadta.
A közmeghallgatás 2009. április 29-én 17,30 órai kezdettel lesz megtartva a
Kulturális Központ Közösségi Házában.
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Határidő: 2009.április 29.
Felelős: Polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szeméttelep
működési engedélye 2009.júllius 15-ig szól, ezt követően be kell zárni a telepet.
Tájékoztató jelleggel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Észak-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal által készített gyermekétkeztetéssel kapcsolatos anyagok
szétosztásra kerültek.
A késői időpont, és a képviselők kérésére egy rendkívüli testületi ülés keretében folytatjuk az
elmaradt témákat. A mai ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Hegedűs Dezső
képviselő

Rózsavölgyi Jánosné
képviselő
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Hort Község Jegyzője
 3014 Hort, Szabadság tér 40.

 37/378-001,  37/378-982
 hort@t-online.hu

Iksz:1655 /2009.
Tárgy: Intézmények törzskönyvi
nyilvántartásából adódó feladatok
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(továbbiakban Kt.) 2009. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat
2009. január 1-jétől kell alkalmazni, míg a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat 2010. január
1-jétől.
A Kt. végrehajtási határidőket is meghatározott az önkormányzatok számára
2009. május 15-éig a helyi önkormányzatnak, mint irányító szervnek felül kell vizsgálnia a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból. A felülvizsgálata eredményeként
azoknál a költségvetési szerveknél, melyek működése július 1-je után is indokolt, meg kell
hozni a törvényből adódó intézkedéseket.
El kell végezni a költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását és módosítani kell az alapító
okiratokat.
A költségvetési szerveket:
- a tevékenység jellege alapján a Kt. 15-16. §-ai szerint és
- a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján a 18. § szerint kell besorolni.
Az alapító okiratot valamennyi költségvetési szerv esetén a besorolás miatt módosítani kell,
de módosítani szükséges a Kt 4.§-ban rögzített kibővített tartalma miatt is.
„4. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét,
b) létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozást,
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d) alaptevékenységét,
e) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét
(közszolgáltató tevékenység esetén),
f) irányító szervének nevét, székhelyét,
g) a 15-16. §, valamint 18. § szerinti besorolását,
h) vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendjét, valamint
i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok)
megjelölését.
(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása
esetén tartalmazza a költségvetési szerv
a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b) kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban,
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c) jogi személyiségű szervezeti egységének a 14. § (2) bekezdésében meghatározott
adatait,
d) megszűnésének időpontját, illetőleg pontos feltételét, ha határozott időre, illetőleg
bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint
e) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat.”
Az alaptevékenységet az államháztartási szakfeladat ok rendje alapján kell elkészíteni. 2010.
január 1-én új szakfeladatrend lép hatályba. Ezen változásokat 2009. szeptember 30-áig kell
átvezetni az alapító okiratokon.
További feladatokat ad majd a hivatal számára a Kt. végrehajtására várhatóan az ősz
folyamán kiadandó kormányrendelet.
I. Költségvetési szervek a tevékenységük jellege szerint (Kt. 15-16. §-ok):
1. Közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály
alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány
gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján
alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie. (polgármesteri
hivatal)
2. Közszolgáltató költségvetési szerv:
2.1. közintézmény: az alaptevékenység szerint „klasszikus” szellemi közszolgáltatást
(közoktatás, szociális ellátás, közgyűjteményi, közművelődési tevékenység), illetve
gazdasági- pénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv;
2.2. közintézet: az alaptevékenység szerint – részben piacszerű – szellemi
közszolgáltatást (pl. egészségügy, művészet, környezet- és természetvédelem,
informatika) nyújtó költségvetési szerv.
2.3.vállalkozó közintézet: az alaptevékenységébe tartozó meghatározott egészségügyi,
művészeti (színházi) közszolgáltatást külön törvényben meghatározott részletes
feltételek alapján, az Áht. szerinti piaci ismérveknek (100/K. §) is megfelelően végző
költségvetési szerv, amely külön törvényben meghatározottak szerint, egyedi eljárás
során kerülhet majd besorolásra a közintézeti körből. 2009-ben– vállalkozó közintézet
még nem hozható létre
2.4. közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság
részére fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást, településgazdálkodási, - üzemeltetési,
műszaki szolgáltatást végző költségvetési szerv. (az önálló költségvetési szervként
működtetett konyha)
II. Költségvetési szervek a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (Kt. 18. §)
A Kt. 18. §-a szerint az önkormányzatnak be kell sorolnia valamennyi költségvetési szervét a
szerv belső szervezeti viszonyai, konkrétan a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint az
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervi típusok
egyikébe.
1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai
(technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli
szervezeti egységgel.
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A polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként sorolandó
be (Ámr. 14. § (3) bekezdés).
3. Önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési
keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási
joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül elláthat.
Intézménytípusok besorolása a tevékenységének jellege szerint
Tevékenységének Közhatalmi
Közszolgáltató költségvetési szerv
jellege alapján: költségvetési szerv
Közintézmény
Közintézet
Közüzem
Polgármesteri
Napközi
Védőnői
Hivatal
Otthonos
Szolgálat
Óvoda
Batthyány
- Központi Konyha
József
Általános Iskola
Kulturális
- Települést
Központ
Üzemeltető Iroda
HECS
A Központi Konyha és a Települést Üzemeltető Iroda a Polgármesteri Hivatal alatt működő,
szervezetileg elkülönült egység, így nem kell költségvetési szervként a Kincstárnak
bejelenteni.
A PM által kiadott útmutató javaslatot fogalmaz meg, mely szerint az 1-3 fővel ellátott
közfeladatok (pl. védőnői szolgálat, konyha) költségvetési szervi formában való működtetése
nem szükségszerű, elvégezhető e feladat egy költségvetési szerven (pl. hivatalon) belül is,
annak alaptevékenysége részeként. A környező településeken is általában a Hivatal alatt, vagy
a szociális intézmény szervezeti keretei között található a Védőnői Szolgálat.
Amennyiben a Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, úgy a Védőnői Szolgálat, mint
költségvetési szerv megszűnik, és közvetlen a Hivatal alá kerül besorolásra. Ez esetben az
intézmény részére Megszüntető Okiratot kell kiadni.
Intézménytípusok besorolása feladatellátáshoz kapcsolódó funkciójuk alapján
 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal


önállóan működő költségvetési szerv
Napközi Otthonos Óvoda
Batthyány József Általános Iskola
Kulturális Központ
HECS
Védőnői Szolgálat

A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet, amelynek
külön jogszabályban meghatározott adatait interneten keresztül is elérhetővé és kereshetővé
teszi. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító okirat kiadásától, módosításától
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számított nyolc napon belül kell kérelmezni. A költségvetési szerv alapító okiratának
módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha törvény más időpontot, vagy az
alapító okirat módosítására irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. A Kt. 15-16. §,
valamint 18. § szerinti besorolás miatti alapító okirat módosításokat a Kincstár június 30-ig
jegyzi be 2009. július 1-jei hatállyal. A törzskönyvi nyilvántartásba be nem jegyzett
költségvetési szerv 2010. január 1-én a törvény erejénél fogva megszűnik.
Az átalakításról, megszüntetésről - az alapításnak megfelelően - jogszabályban vagy
határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés
kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni. A Kincstár az okirat beérkezésétől számított harminc
napon belül átvezeti a változásokat, vagy törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból. A
költségvetési szerv a nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szűnik meg. Az
átalakításról, megszüntetésről rendelkező határozat későbbi időpontot, törvény más időpontot
is megállapíthat a megszűnés napjaként.
Kérem fentiek megvitatását és a mellékletek szerint módosított intézményi alapító okiratok
elfogadását.
Hort, 2009. április 14.
Ferge Jánosné
jegyző
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KULTURÁLIS CENTRUM
Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjtemény
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezet)
I. AZ INTÉZMÉNY:1
a.) Neve: Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjtemény
Rövid neve: KULTURÁLIS CENTRUM
b.) Székhelye: 3014 HORT, Szabadság tér 23/a. (könyvtár, helytörténeti múzeum)
3014 HORT, Szabadság tér 23. (közösségi ház)
c.) Az intézmény típusa, tevékenységi köre:

Nyilvános könyvtár,
Közösségi ház,
Helytörténeti gyűjtemény

Helyi önkormányzati intézménye. Könyvtári, közművelődési és helytörténeti gyűjteményi
feladatokat lát el.

II. ALAPÍTÓ:
a.) Jogelődök: Községi Könyvtár Hort,
Erkel Ferenc Művelődési Ház Hort
b.) Jogelődök alapító szerve, alapítás ideje:
Erkel Ferenc Művelődési Ház
1959. évi 103/16. engedély
1997. Hort Község Önkormányzata
Községi Könyvtár

1936. Hort község
1961. Községi Tanács VB:
1997. Hort község Önkormányzata

III. FENNTARTÓ:
Hort Község Önkormányzata, (Hort, Szabadság tér 40.), mely jóváhagyja az intézmény
SZMSZ-ét, munkaterveit, költségvetési előirányzatait, ezzel kapcsolatos beszámolókat.
IV. IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE2:
Hort Község Önkormányzatának
testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
1
2

Képviselő-

Elnevezést módosította:44/2009.(IV.23.) ÖH.1. pontja, hatályos 2009. június 1-től
IV. pont megnevezést módosította:44/2009.(IV.23.) ÖH.2. pontja, hatályos 2009. június 1-től
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V. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁS3:
A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv

VI. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉRE, FOGLALKOZTATOTTJAIRA
VONATKOZÓ JOGVISZONY4:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5
éves időtartamra, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.§.(1)
bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

VII. MŰKÖDÉSI ALAPELVEI:
Közszolgálati intézmény, önkormányzat által biztosított költségvetésből, a község
lakosságának anyagi, szellemi támogatásával működik, szolgáltatásait állampolgári jogon
nyújtja, korra, nemre, vallásra, etnikai hovatartozásra, pártállásra való tekintet nélkül.
Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, a választásokon jelöltet nem állít, nem
támogat. A közéletről a pártsemlegesség elvének betartásával nyújt közhasznú információkat.
Alap-és kiegészítő szolgáltatásaihoz kötődő szolgáltatási jegyzéket és a szolgáltatások
díjtételeit a fenntartó önkormányzat hagyja jóvá.
Az intézmény működését az SZMSZ részletesen szabályozza.
VIII. MŰKÖDÉSI KÖRE5:
Hort község közigazgatási területe
IX.6 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ ADATAI
Az intézmény költségvetési törzsszáma: 645696
Adószáma: 16748600
Az intézmény statisztikai számjele: 16748600 9101 322 10
3

V. pontot módosította: 44/2009.(IV.23.) ÖH.3. pontja, hatályos 2009. június 1-től
VI. pontot módosította: 44/2009.(IV.23.) ÖH. 4. pontja, hatályos 2009. június 1-től
5
VII. pont megnevezését módosította: 44/2009.(IV.23.) ÖH. 5.pontja, hatályos 2009. június 1-től
6
Kiegészítette: 13/2008.(01.30.) Önk. Hat.
4
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Alaptevékenységi szakágazat: 910100 7Könyvtári, levéltári tevékenység
Közösségi – művelődési tevékenység
Múzeumi tevékenység
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
X. ALAPTEVÉKENYSÉG SZERINT8:
923127 Könyvtári alapszolgáltatások nyújtása az alapító okirat és SZMSZ-ben meghatározott
célok szerint:
 Fő céljait nyilatkozatban közzéteszi
 Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
 Tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
 Közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt
 Könyvtári, szakmai információs tevékenység, kérésre teljesített információvisszakeresés
 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum –és információ cserében
 Alaptevékenységéhez kapcsolódó lakossági, telematikai (távközlési és
számítógépes) szolgáltatások
 Alaptevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, kiállítások, bemutatók szervezése
– könyvtári közművelődési feladatok
 Könyvkiadás, helyismereti kiadványok
921815 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: közösségi művelődési tevékenység
921925 Alkotó és előadó művészet
930932 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
923215 Múzeumi tevékenység
Az intézmény működését az SZMSZ részletesen szabályozza.
XI. 7051956 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG9:
 Terem bérbeadás

XII. GAZDÁLKODÁSI FORMÁJA:
1.) Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Községi
Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait
Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.10

7

IX pontot módosította: 44/2009.(IV.23.) ÖH.6. pontja, hatályos 2009. június 1-től
X. pontot szakfeladat-számmal kiegészítette: 44/2009.(IV.23.) ÖH.7. pontja, hatályos 2009. június 1-től
9
XI. pontot módosította 44/2009.(IV.23.) ÖH.8. pontja, hatályos 2009. június 1-től
10
XII/1. pontot módosította: 44/2009.(IV.23.) ÖH.9. pontja, hatályos 2009. június 1-től
8
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2.) Az intézmény az alaptevékenységén túl folytathat kiegészítő és kisegítő jellegű
tevékenységet, az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások kihasználásával. A kiegészítő jellegű tevékenységek
ellátása nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását.
XIII. A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON:
1.) Hort, Szabadság tér 23/a sz. alatt lévő ingatlan, mint könyvtár, továbbá
2.) Hort, Szabadság tér 23. sz. alatt lévő ingatlan, mint közösség ház, helytörténeti
gyűjtemény.
3.) A vagyon feletti rendelkezés jogát Hort Község Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény
a rendelkezésére álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja.

XIV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK:
1.) Ezen Alapító Okirat 2007. július 1-én napján lép hatályba, jelen határozat elfogadásával
az Erkel Ferenc Művelődési Ház alapító okiratáról szóló 67/2003.(11.19), valamint a Községi
Könyvtár alapító okiratáról szóló 66/2003.(11.19) önkormányzati határozatok hatályukat
vesztik.
2.) Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
3.) A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
4.)Az alapító okiratot a Képviselő-testület a 30/2007.(03.29.) számú határozatával fogadta el.
5.) Az Alapító Okiratot módosító testületi határozat száma: 13/2008.(01.30.)
44/2009.(IV.23.)

Hort, 2009. április 23.

Kerek Oszkár
polgármester
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezet)11
1. Az intézmény megnevezése:

Védőnői Szolgálat12

2. Székhelye, címe:

3014 Hort, Bajcsy Zs. út 23.

3. Alapítás éve:

1953. Községi Tanács Hort

4. Működési köre13:

Hort község közigazgatási területe,
I védőnői körzet
II. védőnői körzet

5. Irányító szerv és fenntartó neve, székhelye14:
Hort Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6. Típus szerinti besorolás15:
A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézet
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
7. Alapításának célja: Az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének
megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának
az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási
tevékenységet azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 016 éves korú gyermek él.
8. Az intézmény azonosítói:

Törzskönyv: 645685
Adószám: 16748136
Statisztikai számjel: 16748136 8690 322 10

9 Alaptevékenységi szakágazat16:
869000 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem
 Várandós kismamák tanácsadása: Kedd: 8.00 órától 10.00 óráig
 Önálló védőnői csecsemő és
Kisgyermek tanácsadás időpontja: Kedd:10.00 órától 11.00 óráig
 Orvosi tanácsadás időpontja:
Minden második hét
Kedd: 8.00 órától 11.00 óráig
 Mozgó Szakorvosi Szolgálat

11

Módosította: 15 /2008.(01.30.) Önk. Hat.
Elnevezést módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 1. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
13
4. pontot módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 2. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
14
5. pont megnevezését módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 3. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
15
6. pontot módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 4. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
16
9. pontot szakfeladat-számokkal történő kiegészítés miatt módosította 45/2009.(IV.23.) ÖH. 5. pontja. Hatályos 2009.
06.01-től
12
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Gyermekgyógyász
Nőgyógyász

Minden hó első hétfőjén 13.00 órától 14.30 óráig
Minden hó utolsó keddjén 13.00 órától 14.00
óráig

10. Rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközök: Hort, Bajcsy Zs. út 23. számú önkormányzati
ingatlannak a védőnői szolgálat céljára
kialakított része, a hozzátartozó felszerelésekkel
és tartozékokkal együtt.
11. Jogállása17: Önálló jogi személy.
12. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony18:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról az egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm .rendelet 4.§ (1)
bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
13 Az intézmény gazdálkodása19: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.
14 Feladatellátást szolgáló vagyon: A községi önkormányzat képviselő-testülete az
intézmény használatába adja az általa használt korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, és
feladatai ellátásához szükséges egyéb vagyont. Önkormányzat vagyonát a számviteli és más
jogszabályok előírása szerint a polgármesteri hivatal tartja nyilván. Az intézmény jogosult a
használatába adott önkormányzati vagyon birtoklására, ingyenes használatára.
Az intézmény köteles a használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével,
karbantartásával, felújításával, megőrzésével kapcsolatos költségeket viselni.
15. A vagyon feletti rendelkezési jog: A mindenkor érvényes vagyonrendelet alapján.
16. Az intézmény vállalkozása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
17. Záró rendelkezések:
17.1. A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
17.2. Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
17.3.Az alapító okiratot elfogadó testületi határozat száma: 40/2002.(11.20)
17.4. Az alapító okiratot módosító testületi határozat száma: 15 /2008.(01.30.)
45/2009.(IV.23.)
Hort, 2009. április 24.
Kerek Oszkár
polgármester
17

11. pontot módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 6. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
12. pontot módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 7. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
19
13. pontot módosította: 45/2009.(IV.23.) ÖH. 8. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
18
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A BATTHYÁNY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA20
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezet)

1. Az intézmény megnevezése:

BATTHYÁNY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA21

2. Az intézmény székhelye:

3014 Hort, Bajcsy- Zsilinszky út 23.

3. Alapítás éve:

1948. Hort Községi Tanács
1994.Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

4. Irányító szerv neve, székhelye22:

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.

5. Az intézmény fenntartója:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

6.Típus szerinti besorolás23:
A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv

7. Az intézmény típusa:

Nevelési oktatási intézmény - Általános Iskola

8. Maximális tanulólétszám:

Székhelyen: 360 fő24

9. Az intézmény évfolyamainak száma:

nyolc

10. Intézmény OM azonosítója25:

031559

11. Az intézmény egyéb26 azonosítói:27

Törzskönyv: 645652
Adószám: 16744709
Statisztikai számjel: 16744709 8520 322 10

12. Tagozat megnevezése:

nappali

13. Az intézmény tevékenységei:
13.1. 28Alaptevékenységi szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás
801214 Általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás.
 A tanuló részbeni felkészítése az alapműveltségi vizsgára, továbbá érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra,
pályaválasztásra, valamint társadalmi beilleszkedésre felkészítés
 1-6. évfolyamon alaprendszerű nappali oktatás biztosítása.
20

Módosította: 66/2008.(05.29.) önk.hat.
Módosította: 66/2008.(05.29.) önk.hat.
22
Elnevezést módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 1. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
23
6. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 2. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
24
Módosítás : 129/2007.(11.29.) önk.hat.
25
10. pontként az OM azonosítót kiemelte a 46/2009.(IV.23.) ÖH 3. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
26
11. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 4. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
27
Kiegészítés: 129/2007.(11.29.) önk.hat.
28
Módosítás: 11 /2008.(01.30.) önk.hat, 46/2009.(IV.23.) ÖH 5. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
21
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 7-8. évfolyamon alaprendszerű, nappali oktatás biztosítása.
 Nem lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön iskolába járók ellátása, fogadása.
 Iskolai könyvtár működtetése.
 Az alaptevékenység érdekében végzett kisegítő, kiegészítő tevékenység.
801225 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése.Pszichés fejlődési
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
 Korai fejlesztés, gondozás
 Fejlesztő, felkészítő oktatás
 Fejlesztő és felzárkóztató oktatás,
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása
552323 Iskolás gyermekek étkezésének biztosítása.
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás,
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924036 Diáksport
805212 igény szerinti óraadó logopédus foglalkoztatása,
 Gyógytestnevelés.
13.2. Kiegészítő tevékenység29:
575323Melegítő konyha fenntartás
14. Működési köre30: Hort község közigazgatási területe
15. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 31
16. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:32
 A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre
szóló határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdése alapján.
 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
17. Az intézmény gazdálkodása:33 Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.
18. Feladatellátást szolgáló vagyon: A községi önkormányzat képviselő-testülete az intézmény
használatába adja az általa használt korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, és feladatai
ellátásához szükséges egyéb vagyont. Önkormányzat vagyonát a számviteli és más jogszabályok
előírása szerint a polgármesteri hivatal tartja nyilván. A közintézmény jogosult a használatába
adott önkormányzati vagyon birtoklására, ingyenes használatára.

29

13.2. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 6. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
14. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 7. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
31
15. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 8. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
32
16. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 9. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
33
17. pontot módosította a 46/2009.(IV.23.) ÖH 10. pontja. Hatályos 2009.június 1-től
30

45

A vagyont használó szervezet köteles a használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, megőrzésével kapcsolatos költségeket viselni.

19. A vagyon feletti rendelkezési jog: A mindenkor érvényes vagyonrendelet alapján.
20. Az intézmény vállalkozása: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
21. Záró rendelkezések:
21. 1. A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
21. 2 Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
21. 3. Az alapító okiratot elfogadó és módosító testületi határozat száma: 53/2003.(10.22.)
129/2007.(11.29.)
11/2008.(01.30.)
66/2008.(05.29.)
46/2009.(IV.23.)

Hort, 2009. április 24.

Kerek Oszkár
polgármester
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HORT-ECSÉD-CSÁNY TELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

ALAPÍTÓ OKÍRATA
( egységes szerkezet)

1.Az intézmény megnevezése: Hort- Ecséd- Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye
Az intézmény rövid neve: HECS
1.2. A Társulás működésének kezdete: 2008. december 31.
1.3. A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye:
Csány Község Önkormányzata (3015 Csány, Kossuth L. u. 2.)
Ecséd Község Önkormányzata (3013 Ecséd, Szabadság út 139.)
Hort Község Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság tér 40.)
1.4. Gesztor önkormányzat neve, székhelye: Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.
1.5. Gesztor önkormányzat számlaszáma: OTP Bank Zrt 11739054-515378819
2. Az intézmény székhelye, címe:

3014. Hort, Szabadság tér 23.

2.1.Telephelye:

3015 Csány,Malom út 1.
3013 Ecséd, Szabadság út 147.

3. Alapítás éve: 1975. Hort Községi Tanács / Idősek Klubja/
1999. Hort Község Önkormányzata
4. Fenntartója:

Hort Község Önkormányzata
3014. Hort Szabadság tér 40.

5. Irányító szerv neve, székhelye:34 Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.

6. Alapításának célja:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv. 62 – 64 §-ban, valamint
65/F § - ban előírt feladatoknak ellátása a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás által, a társulási megállapodás alapján. A munkavállalói közös
foglalkoztatása céljából egyes alapítói jogok közös gyakorlása mellett a társult képviselőtestületek egymás egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben tartásával a HECS Települések
Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás működtetése annak érdekében, hogy a társult
önkormányzatok lakossága azonos eséllyel juthasson hozzá az intézmény által biztosított
ellátáshoz.
7. Típus szerinti besorolás:35
34
35

Megnevezést módosította a 47/2009.(IV.23.) ÖH.1.pontja. Hatályos 2009. június 1-től.
A 7.pontot módosította a 47/2009.(IV.23.) ÖH.2.pontja. Hatályos 2009. június 1-től.
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A tevékenységek jellege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Alaptevékenységi szakágazat:
nélkül

közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv

889900 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás

8. Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások:
szakfeladat száma:

szakfeladat megnevezése:

85323-3

házi segítségnyújtás

85324-4

családsegítés

85325-5

szociális étkeztetés

85326-6

nappali szociális ellátás

9. Az Intézmény feladata és működési köre:36
A társulás által ellátott feladatok
családsegítés
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás

működési terület:
Ecséd, Csány, Hort
Csány, Hort
Hort
Hort

9.1. Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
9.2. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető
gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
9.3. Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg
élelmet kell biztosítani az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek
megfelelően az étel lakásra történő szállításával vagy elvitelének lehetővé tételével, vagy
helyben fogyasztással kell megszervezni.
9.4. Nappali szociális ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget
a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére.
36

A 9.pont megnevezését módosította a 47/2009.(IV.23.) ÖH. 3.pontja. Hatályos 2009. június 1-től.
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10. Az intézmény képviselete és vezetése:
10.1. A társult önkormányzatok polgármesterinek véleményét ki kell kérni a közös
intézmény vezetője, a közösen foglalkoztatott munkavállaló megbízása, kinevezése és
felmentése esetén.
10.2. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:37
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki
határozatlan időre, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
című 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az
egyéb munkáltatói jogokat Hort Község polgármestere gyakorolja.
10.3. Az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói
hatásköröket az intézményvezető gyakorolja.
10.4. Új intézményvezető kinevezése esetén a közalkalmazotti törvényben leírt pályáztatási
rendszert kell alkalmazni Az intézmény jogi személy. Képviseletére az intézmény vezetője,
illetve megbízottai jogosultak.

11. Intézmény gazdálkodása:
11.1. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Alaptevékenységét a Községi
Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi. Pénzügyi, gazdasági feladatait
Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el. 38
11.2.A normatív és a kistérségi kiegészítő normatív támogatáson felül a szükséges pénzügyi
fedezethez a társult önkormányzatok a társulási szerződés alapján hozzájárulnak.
11.3.A gesztor önkormányzat folyamatosan biztosítja az intézmény feladatainak ellátását
annak működési területén.
11.4. A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (iroda, infrastruktúra, helyi
közlekedéshez eszköz) a társult települési önkormányzatok biztosítják.

37
38

A 10.2.pontot módosította a 47/2009.(IV.23.) ÖH.4. pontja. Hatályos 2009. június 1-től.
A 11.1 .pontot módosította a 47/2009.(IV.23.) ÖH.5. pontja. Hatályos 2009. június 1-től.
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12. Rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközök:
12.1.Hort, Szabadság tér 23. szám alatti ingatlanon a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás által, használt épület rész, az épület részek leltár szerinti
felszerelései és tartozékai.
12.2. Csány, Malom út 1. szám alatti ingatlanon a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás által, használt épület rész, az épület részek leltár szerinti
felszerelései és tartozékai.
12.13. Ecséd, Szabadság út 147. szám alatti ingatlanon a HECS Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás által, használt épület rész, az épület részek leltár szerinti
felszerelései és tartozékai.
13. Záró rendelkezések:
13.1. A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
13.2. Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
13.3. Az alapító okiratot elfogadó és módosító testületi határozat száma:
39/2000.(09.20.)
20/2003.(03.26.)
43/2005.(05.11.)
74/2008.(06.18.)
140/2008.(12.16.)
1/2009.(I.16.)
47/2009.(IV.23.)

Hort, 2009. április 24.

Kerek Oszkár
polgármester
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HORTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezet)
1. Az intézmény megnevezése:

Horti Napközi Otthonos Óvoda

2. Az intézmény székhelye:

Hort, Iskola út 3.

3. Alapítás éve:

1964 Hort Községi Tanács
1994 Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

4. Irányító és alapító szerv neve, székhelye:39
Hort Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
5. Az intézmény fenntartója:

Hort Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

6. Típus szerinti besorolás:40
A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
7. Az intézmény típusa:

Napközi Otthonos Óvoda

8. Maximális tanulólétszám:

125 fő

9. Az intézmény évfolyamainak száma: 5 – Kiscsoport, középső- Nagy
10. Az intézmény azonosítói:4142

Törzskönyv: 645663
OM azonosító: 031413
Adószám: 16744716
Statisztikai számjel: 16744716 8510 322 10

11. Tagozat megnevezése:

nappali

12. Az intézmény tevékenységei: A településen élő 3-7 éves óvodáskorú gyermekek óvodai
nevelése és iskolai életmódra való felkészítése a nevelési program szerint.
13.1. Alaptevékenységi szakágazat 43:
851020 Iskolai előkészítő oktatás
801115 Óvodai nevelés,
 Nem lakóhelyükön, vagy tartózkodási helyükön óvodába járók ellátása, fogadása
 Iskolai életmódra való fejlesztő felkészítés
39

Megnevezést módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 1. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
A 6. pontot módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 2. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
41
Kiegészítés: 128/2007.(11.29.) önk.hat.
42
Kiegészítés: 12 /2008.(01.30.) önk.hat
43
13.1. pontot kiegészítés: 12 /2008.(01.30.) önk.hat, 48/2009.(IV.23.) ÖH 3. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
40
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 Az alaptevékenység érdekében végzett kisegítő, kiegészítő tevékenység.
801126 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, illetve, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése.Pszichés fejlődési
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar)
801115 Fejlesztő és felzárkóztató foglalkoztatások megszervezése,
552312 Óvodás gyermekek étkezésének biztosítása.
13.2. Kiegészítő tevékenység44:
805915Oktatási célok és egyéb feladatok
 Környezetvédelmi nevelés,
 Játékos angol nyelv oktatása
 A nevelési programon kívüli foglalkozások megszervezése és megtartása az óvodai
ellátottak és szülők igényei szerint
 Egyéb ellátás biztosítása igény és szükségletek szerint
14. Az intézmény működési köre45: Hort község közigazgatási területe
15. Az intézmény jogállása46: Jogi személy.
16. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony47:
A költségvetési szerv vezetőjét Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre szóló
határozott időre bízza meg, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdése alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
17. Az intézmény gazdálkodása:48 Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységét a Községi Önkormányzat által megállapított költségvetés alapján végzi.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Hort Község Polgármesteri Hivatala látja el.

44

13.2. pontot kiegészítés: 12 /2008.(01.30.) önk.hat, 48/2009.(IV.23.) ÖH 4. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
14. pont megnevezést módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 5. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
46
15. pont megnevezést módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 6. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
47
16. pontot módosította: módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 7. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
48
17. pontot módosította: módosította: 48/2009.(IV.23.) ÖH 8. pontja. Hatályos 2009. június 1-től
45
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18. Feladatellátást szolgáló vagyon: A községi önkormányzat képviselő-testülete az
intézmény használatába adja az általa használt korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, és
feladatai ellátásához szükséges egyéb vagyont. Önkormányzat vagyonát a számviteli és más
jogszabályok előírása szerint a polgármesteri hivatal tartja nyilván . A közintézmény jogosult
a használatába adott önkormányzati vagyon birtoklására, ingyenes használatára. A vagyont
használó szervezet köteles a használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, megőrzésével kapcsolatos költségeket viselni.
19. A vagyon feletti rendelkezési jog: A mindenkor érvényes vagyonrendelet alapján.
20. Az intézmény vállalkozása: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
21. Záró rendelkezések:
21. 1. A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
21. 2 Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
21. 3. Az alapító okiratot elfogadó testületi határozat száma: 62/2003.(11.19)
Az alapító okiratot módosító testületi határozat száma: 128/2007.(11.29.)
12 /2008.(01.30.)
48/2009.(IV.23.)
Hort, 2009. április 24.

Kerek Oszkár
polgármester
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezet)
1. A költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal
2. A költségvetési szerv székhelye: 3014. Hort, Szabadság tér 40.
3. Azonosító adatok49:
Törzskönyi azonosító:378813
Adószám: 15378819
Statisztikai számjele: 15378819 8411 321 10
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Általános közigazgatás
4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:50 A helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990.évi LXV.tv.8§.(4) bekezdésében meghatározott kötelező
feladatok végrehajtása, továbbá a 7/2007.(III.30.) a Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 24.§-ban meghatározott
tevékenységek valamint a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok
ellátása.
014034
452025
552312
552323
552411
631211
701015
751153
751614
751757
751845
751856
751867
751878
751966
751999
851253
851912
851967
852018
853244
853255
853266
853311
853322
853333
49
50

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Helyi közutak létesítése, felújítása
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkorm és többcélú kistér.társ.igazg.tev
Rendőrségi tevékenység
Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolg.
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Települési vízell.és vízminőség védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önk.és többc.kist.tár.fel.nem terv.elsz.
Finanszírozási műveletek elszámolása
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
Anya-, gyermek és csecsemővédelem
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Állategészségügyi tevékenység
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ellátás
Munkanélküli ellátások

Kiegészítette és a számozást módosította : 10 /2008.(01.30.) Önk.hat.
4. pontot módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 1.pontja. Hatályos 2009. június 1-től
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853344
853355
902113
924047

Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.
Sportcélok és feladatok

5. Illetékességi területe51: Hort Község közigazgatási területe
6. Irányító és alapító szerv neve52: Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014. Hort, Szabadság tér 40
7. Típus szerinti besorolása53:
A tevékenységek jellege alapján:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

közhatalmi.
önállóan működő és gazdálkodó.

8. A Polgármesteri Hivatal jogállasa: jogi személy
9. Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony54:
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10. Gazdálkodási jogköre55: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezései
szerint látja el. Alaptevékenységét szakfeladatonkénti bontásban a Községi Önkormányzat
által megállapított költségvetés keretein belül végzi.
 Felügyeletet gyakorol az önálló működő költségvetési szervek gazdálkodása felett.
 Ellátja az önállóan működő költségvetési szervezetek könyvviteli és gazdálkodási
feladatait.

11. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
51

Az 5. pont megnevezést módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 2. pontja . Hatályos 2009. június 1-től
A 6. pont megnevezést módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 3. pontja . Hatályos 2009. június 1-től
53
A 7. pontot módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 4. pontja . Hatályos 2009. június 1-től
54
A 9. pontot módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 5. pontja . Hatályos 2009. június 1-től
55
A 10. pontot módosította: 49/2009.(IV.23.) ÖH 6. pontja . Hatályos 2009. június 1-től
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A Polgármesteri Hivatalvállalkozási tevékenységet nem folytat, azonban alaptevékenységén
kívül ellenérték fejében szolgáltató tevékenységet, kiegészítő tevékenységet is végezhet.
(ingatlanok,- közterületek bérbeadása, leselejtezett eszközök- egyéb hulladék értékesítés.)
12. Feladatellátást szolgáló vagyon: A községi önkormányzat képviselő-testülete a hivatal
használatába adja az általa használt korlátozottan forgalomképes törzsvagyont, és feladatai
ellátásához szükséges egyéb vagyont., Az önkormányzat vagyonát a számviteli és más
jogszabályok előírása szerint a polgármesteri hivatal tartja nyilván . A hivatal jogosult a
használatába adott önkormányzati vagyon birtoklására, ingyenes használatára és köteles a
használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával,
felújításával, megőrzésével kapcsolatos költségeket viselni.
13. A vagyon feletti rendelkezési jog: A mindenkor érvényes vagyonrendelet alapján.
14. A költségvetési szerv megszűnése: A Polgármesteri Hivatalt a jogszabály által nevesített
esetekben az alapító szerv megszüntetheti
15. Záró rendelkezések:
15. 1. A módosítás hatályba lépés időpontja: 2009. június 1.
15. 2 Felülvizsgálat rendje: Törvényi változáskor, illetve intézményi feladatváltozáskor.
15. 3. Az alapító okiratot elfogadó testületi határozat száma: 12/1995.(03.22.)
15.4. Az alapító okiratot módosító határozatok száma : 63/2003.(11.19.)
10 /2008.(01.30.)
49/2009.(IV.23.)
Hort, 2009. április 24.

Kerek Oszkár
polgármester
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