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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2009 szeptember 10-én megtartott ülésén a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. Horváth Sándor
8. Rózsavölgyi Jánosné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András, Hegedűs Dezső, Molnár Istvánné képviselők
Meghívottak: Dr. Nagy Tamás háziorvos, Dr. Sütő József háziorvos, Dr. Dér Zsuzsanna
fogorvos, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor Gáborné védőnő, Tánczos Istvánné Eü. és
Szoc. Bizottság tagja, Kozák Gáspárné pü.csop.vez., Kovácsné Lőrincz Katalin költségvetési
előadó.
Javasolt Napirend:

1./

A 2009. évi költségvetés I. félévi értékelése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester

2./

Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Nagy Tamás háziorvos
Dr. Sütő József háziorvos
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos

3./

Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előadó: Vargáné Hegyi Mónika védőnő
Fodor Gáborné védőnő

4./

Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendet tárgyalják meg, valamint
javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bódi Jánosné és Urbán Jánosné
képviselők.
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1. Napirend: A 2009. évi költségvetés I. félévi értékelése
Balázs Ferenc Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Községi Önkormányzat 2009.
I. félévi beszámolóját a bizottság megtárgyalta. Megállapította, hogy a kiadások
időarányosan, a bevételek a vártnál jobban teljesültek. Az Önkormányzat jelenleg is 20 millió
Ft lekötött pénzeszközzel rendelkezik. A bizottság javasolja a féléves beszámoló, valamint a
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Horváth Sándor képviselő: Az iparűzési adóbevétel adataival kapcsolatban nem lát tisztán.
Kerek Oszkár polgármester: Van olyan cég, aki túlfizetett, és nem kéri vissza, van aki
visszakéri, ezért év végén látunk tisztán. Következő évben lehet probléma, mert a gazdasági
válság negatívan érinti a vállalkozásokat, ez kihat a jövő évi adóbevételeinkre. Szigorúbb
költségvetést kell készítenünk. Fognak pénzt kivenni a zsebünkből központilag, még nem
tudjuk, melyik területről. Eszünkre hallgatva kell eljárnunk. A pénzt kívülről jövő befektetők
hozhatják. Az elmúlt 1 hónapban 3 befektető jelentkezett, remélhetőleg marad közülük a
településen. Lehetőséget kell adnunk befektetőknek, hiszen egyre több ember kér munkát,
nekünk pedig pénzt termelnének.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
80/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartási törvény
végrehajtására kiadott 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§.(1) bekezdése
alapján a 2009. I. félévi költségvetési beszámolót és az előterjesztést, valamint
azok mellékleteit elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást. A képviselő-testület
tagjai egyhangú szavazattal megalkották az alábbi rendeletet:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
16/2009. (IX. 10.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II.13.) 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 – 2009.
január 1. és junius 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett
pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat
érintő határozatainak átvezetése miatt a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.13.)
rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
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1.§.
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2009. évi
költségvetésének
TERV Módosítás
Módosított
a) Kiadási főösszegét
408.325
26.989
435.314 ezer forintban,
b) Bevételi főösszegét
387.718
25.528
413.246 ezer forintban,
c) A hiány összegét
20.607
1.461
22.068 ezer forintban állapítja
meg.
2.§.
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
6.§ (1) A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
208.760
63.745
78.687
3.238
3.692
10.877
1.330
3.572
9.960
0
0
0
2.290
9.915
4.415
1.500
3.280
3.064

8.699
2.564
5.941
3.158
5.136

1.876
0
0
0
-192
-22
-171

217.459 E Ft személyi jellegű juttatások
66.309 E Ft munkaadókat terhelő járulék
84.628 E Ft dologi kiadás
6.396 E Ft egyéb folyó kiadások
3.692 E Ft működési célú pénzeszközátadás
16.013 E Ft Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
1.330 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
3.572 E Ft Felújítás
11.836 E Ft Intézményi beruházási kiadások
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt
2.098 E Ft Általános tartalék
9.893 E Ft Céltartalék
4.244 E Ft Egyéb tartalék
1.500 E Ft Hitelek kamatai
3.280 E Ft Finanszírozási kiadások
3.064 E Ft Értékpapír vásárlás

kiadás

A 2009. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
104.938
260.630

2.346
1.960
6.940

18.172

4.690

107.284 E Ft Intézményi működési bevételek
262.590 E Ft Normatív támogatások
6.940 E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb közp.támogatások
22.862 E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Termőföld bérbead.jöv.
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2.308
1.670
20.607

1.461
9.592

2.308 E Ft Támogatási kölcsönök, hitelek visszatér,
1.670 E Ft Felhalm.és tőkejellegű bevételek
22.068 E Ft Hitelek, Hiány
9.592 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., -12sz.,
mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet 2009. szeptember 10-én lép hatályba.
Hort, 2009. szeptember 10.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

2. Napirend: Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

Kerek Oszkár polgármester: Dr. Dér Zsuzsanna bejelentette, nem tud jelen lenni. Javasolja,
hogy tárgyalják meg Dr. Nagy Tamás háziorvos tájékoztatóját.
Dr. Nagy Tamás: A beszámoló tájékoztatás jellegű, szívesen válaszol a kérdésekre
bővebben.
Bódi Jánosné képviselő: Egyetért azzal, hogy a természetes fény, levegőztetés miatt is
hiányzik az ablak a vizsgálóból. Személyesen is megnézte. Mesterséges fénynél beteget
vizsgálni, nem igazán jó. Valamilyen megoldást kellene találni.
Akadálymentesítéssel kapcsolatban időszerű lenne lépni mindegyik rendelőnél.
Kerek Oszkár polgármester: Szakmailag nem járultak hozzá az ablak beépítéséhez, ezért
csak ventillátoros szellőzés lehetséges. Sajnálja, hogy az egészségcentrum pályázat nem jött
össze, ezért mindig csak kicsi munkákat tudnak megoldani. Tudja, hogy többre lenne szükség.
Akadálymentesítést valóban meg kellene oldani. Jelenleg a könyvtárban lesz rá lehetőség a
Közkincs pályázaton belül, a többi helyen pedig a testületnek kell dönteni arról, hogy hol
kezdjük, melyik intézménynél. Következő évi költségvetésbe kellene erre betervezni
valamennyi összeget. A hivatalhoz is szeretett volna, de egyetlen pályázat sem támogatja ezt.
Kb. 2 millió Ft értékű akadálymentesítést támogatnának.
Tari István képviselő: Szükség van a természetes megvilágításra, és szellőztetésre egy orvosi
rendelőben. Miért ne lehetne ablakot beépíteni? Lehetne esetleg az adminisztrációval cserélni.
Fertőzés veszély van a sok beteg miatt. Mindenképpen kell erre megoldást keresni. Az
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iparűzési adóval is foglalkozni kell. Valamilyen szinten talán lehetne mérsékelni, és nem
jelentene túl nagy kiesést. Javasolja, hogy 1 %-ra csökkentsék az orvosok tekintetében.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel egészségügyi intézményről van szó, olyan építészeti,
ÁNTSZ előírások vannak az ablakkal kapcsolatban, mintha újat építenénk. El kellene
költöztetni a rendelőt, és ott teljesíteni az elvárásokat, és igényeket.
Iparűzési adó: mindenkire nézve 2 %, ezt nem lehet változtatni. Más támogatásról dönthet a
testület, de ez törvényileg nem járható.
Dr. Nagy Tamás: Cserélni nem lehet, mert a rendelőnek vannak előírásai, és így nem
teljesíthető.
Tari István képviselő: A várakozó helyiségből nem lehetne lerekeszteni adminisztrációnak?
Dr. Nagy Tamás: Így is aggályos, hogy közös a váróhelyiség a két orvosnak.
Horváth Sándor képviselő: Minden orvosnál problémásak a helyiségek. Egyre nehezebb
lesz az orvosok munkája, a támogatásuk egyre kevesebb lesz. Mi lenne, ha áthelyeznék a
rendelőjét a Sütő doktor rendelője mellé, a másikat pedig értékesíthetnék. Parkolási lehetőség
is jobb lenne.
Dr. Sütő József: Nem lenne szerencsés, ha együtt lenne a két rendelő, mindenki tegye külön
a maga dolgát. Van ott egy kis helyiség még a másik rendelőnél, mehetne oda az
adminisztráció. Ő is szeretett volna külön ajtót a vizsgálóba.
Dr. Nagy Tamás: Tájékoztatást tart megyénk egészségügyi ellátásáról, problémákról.
Kerek Oszkár polgármester: Dr. Sütő József háziorvosnak van-e kiegészítése a kiküldött
beszámolóval kapcsolatban?
Dr. Sütő József: Megértik, hogy törvényileg nem lehet az iparűzési adót csökkenteni, viszont
ha esetleg emelnék a munkaegészségügyi szolgáltatás díját, kicsit pótolna.
Személyi feltételek nem változtak, néhány tárgyi azonban igen. Új nyomtatót kellett
vásárolni, a vonalkód bevezetése miatt. Internetet kellett bekötni, mivel ellenőrizni kell
folyamatosan a betegek egészségbiztosításra jogosultságát. Sok fölösleges munkát
végeztetnek velük. Szükség lenne akadálymentesítésre, de elenyésző azoknak a száma, akik
használnák. Ezt ők nem is követelik.
Kerek Oszkár polgármester: A pénztelenség kihat az egészségügyre is. Az orvosok
önkormányzati helyiségekben rendelnek ellenszolgáltatás nélkül. Lehet beszélni arról, hogy
az önkormányzat esetleg gépekkel tudna még segíteni. A másik az akadálymentesítés
szükségessége. Fokozatosan lehetne megvalósítani, egyszerre természetesen nem megy.
Novemberben tartanánk az egészségnapot, ami el elmúlt évben is sikeres volt. Javasolja, hogy
határozzák meg a következő költségvetés készítésénél, mivel tudnák segíteni az orvosok
munkáját.
Dr. Sütő József: Drága gyógytermékeket árusítottak az egészségnapon, zavarja, felháborítja
őket. Félrevezetik az embereket.
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Tari István képviselő: Jónak találta az egészségnapot, azonban egyetért a doktor úr
véleményével. Aki egészséges, talán ilyen helyre szívesebbem elmegy pl. vérnyomást
méretni, mint az orvosi rendelőbe.
Kerek Oszkár polgármester: Ezek után megkérdezi, van-e vélemény a fogorvosi
beszámolóval kapcsolatban?
Bódi Jánosné képviselő: Szomorúan olvasta, hogy a tömések, pótlások száma csökken,
ugyanakkor sok fiatal rossz, hiányos fogazattal él. Hátrányos az a rendelkezés, mely alapján
külön alkalommal vizsgálhatják, kezelhetik az alsó, ill. felső fogsort. Egyszerre nem lehet
több fogat kezelni.
Iskolafogászaton csak szülői felügyelettel lehet kezelni egy gyerek fogát, nem mennek vissza
annyiszor, amennyiszer kellene, az a tapasztalat.
Horváth Sándor képviselő: A fogorvosi beszámoló végét aggályosnak tartja. Úgy értékeli,
hogy a doktornőnek egyéb elképzelései vannak, mivel nem jön be a számítása. Annyi
támogatást kér, amennyit az elődje kapott. Az önkormányzat keze is benne van ebben.

3. Napirend: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót a védőnőknek.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Idei születési szám 36-ra fog emelkedni, jelenleg 2
ikerterhes van.
Kerek Oszkár polgármester: Örvendetes, hogy növekedést mutat a születések száma. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Tari István képviselő: Költségvetés idején volt probléma eszközökkel, most rendben van-e
minden?
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Számítógépet, internetet kaptak, védőnői adminisztrációs
programjuk még hiányzik, viszont ezt még központilag sem döntötték el, melyik program
lenne jó. Kb. 80 e Ft a szoftver, a frissítés havonta 20 e Ft. Alapfelszereltségük van,
hallásvizsgáló azonban kontakthibás, javításra szorul, ill. beszerzés lenne szükséges. A
költségvetés idején visszatérnek rá. Iskolaorvosi szobának nevezték ki a tanácsadót, ennek
előírásai vannak a felszereltségben.
Bódi Jánosné képviselő: Jövőre nem lesz kötelező az orvosi szoba. Dicséretes, hogy nagy
odafigyeléssel végzik a vizsgálatokat. A csecsemőgondozó szakkört jónak tartja, esetleg ki
lehetne egészíteni elsősegélynyújtással.
Dr. Nagy Tamás: A védőnőknél nagy szükség lenne egy szoftverre a jelentésekhez,
nyilvántartásokra, kéri az önkormányzatot, támogassa őket ezzel. Egy minősített programra
van szükségük. 80 e Ft a program, és plusz ugyanennyi a frissítés.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a beszámolót. Kéri, a Képviselő-testület tagjait,
hogy az orvosok tájékoztatóját és a védőnői beszámolót fogadja el.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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81/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 20082009 I. félévi, valamint a háziorvosi és fogorvosi szóló munkáról szóló
beszámolót megvitatta, és azt tudomásul vétellel elfogadta.
4./ Napirendi pont: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy a társulás
magára vállalja a közbeszerzés kiírását. Néhány adatot kért az ügyvédjük. A garantált ár 6
évre szól.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata az, hogy lehet
10 év is, ha évente felülvizsgáljuk az árakat, és fel is lehet mondani, vagy pedig 3 év legyen.
Személy szerint jónak tartja az 5 évet is. A korábbi 10 éves szerződés is előnytelennek
bizonyult, ezért gondolták a rövidebb időt. Esetleg, ha rossz a döntés, előbb ki lehet lépni
belőle. Legyenek olyan pontok, hogy az önkormányzat védve legyen.
Ferge Jánosné jegyző: Bartha Viktor a Hulladékgazdálkodási Társulás munkatársa azt
javasolta, hogy minél több évre kössük a szerződést.
Kerek Oszkár polgármester: Nem kötelező sosem elfogadni az árváltozást, de akkor az
önkormányzatnak ki kell fizetni a különbözetet, ahogyan most is történt.
Horváth Sándor képviselő: A hulladékgazdálkodási törvény védi a szolgáltatót, de az
önkormányzatot semmi sem védi. Szíve szerint 1 évre kötne szerződést. A szerződésbe
jogilag bele kell tenni, hogy mi jó az önkormányzatnak. Milyen törvény az, mely szerint a
földtulajdonosnak kell a földjére vitt szemetet elszállítani, vagy a bírságot megfizetni?
Összegyűlt a határban kb. 10 IFA mennyiségű szemét, mi lesz vele?
Kerek Oszkár polgármester: A jövő héten hétfőn jönnek a Hulladékgazdálkodási
Társulástól, tárgyalni fognak az ilyen szemét elhelyezéséről is. Kéri a képviselőket, hogy aki
tud, jöjjön el a megbeszélésre.
Tari István képviselő: A szelektív gyűjtőket fel kell számolni, nagy költség az
önkormányzatnak. Ezt szintén a Bizottság javasolja. Akkor legyen ismét, ha az önkormányzat
igényli.
Balázs Ferenc képviselő: Végigjárta az utcákat szemétszállítási napokon. Van, akinek új
kukája van, van akinek régi, háborognak az emberek.
Kerek Oszkár polgármester: Részletes tájékoztatást kaptak a lakosok, le volt írva, hogy
kinek kell venni, kinek nem.
Tari István képviselő: Nagy mennyiségű szemetet raknak ki az emberek, remélhetőleg nem a
határba viszik. Szeretné, ha a képviselőtársai is erősítenék a testület döntését, ha a lakosok
kérdeznek erről.
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Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy hulladékszállításra 5 évre szerződjön az
önkormányzat, 2014.december 31-ig. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 2 nem szavazat mellet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
82/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Szilárd hulladék gyűjtésszállítás tárgyában (helyi közszolgáltató kiválasztása) lefolytatandó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 3300 Eger, Dobó tér 2. bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljáráshoz szükséges adatokat az
eljáró szerv részére adja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Mivel változások történtek, szükséges a hulladékgazdálkodási
rendelet módosítása. Megszűnt a szeméttelep, űrmértékek változtak. Beletehetjük az évi 2
alkalommal történő lomtalanítást is.
Horváth Sándor képviselő: Miért 40 literben állapították meg a legkisebb űrmértéket, és
nem 50-ben, mivel Horton sok 50 l-es kuka van. A hulladékszigetek rendbetartását nem
kívánhatják a boltvezetőktől. Továbbra is probléma a veszélyes hulladék. 3/8. pont: ha a
szolgáltató munkavégzés közben megrongálja az edényt, térítse meg a kárt.
Tari István képviselő: Ör. 9/2 pont: Ne építsenek be semmit a díjba, ne kelljen újabb
edényzetet vásárolni. Módosítsuk ezt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009.(IX.10.) rendelete
a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II. 14.) rendelet
módosítása
Hort község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, , valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII tv.
23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról
szóló 3/2001.(II.14.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja.
1. §.
Az ÖR. 7.§-a az alábbiak szerint módosul:
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
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(1) A község területén települési szilárd és folyékony hulladékot valamint, veszélyes
hulladékot elhelyezni, továbbá bármilyen anyagot gyűjteni tilos!
(1) Hort Község Önkormányzata tagja a A Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásnak (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.)
(2) A Társulást a települések közigazgatási területén keletkezett települési szilárdhulladék kezelésének megoldására, hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére,
valamint a közigazgatási területükön található elavult, önkormányzati tulajdonú
települési szilárd-hulladék lerakók előírásszerű rekultivációs feladatainak elvégzése
céljából hozták létre és tartják fenn.
(3) A szilárd hulladék ártalmatlanítási helye: a Hejőpapi külterület 073/5 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlan (regionális hulladéklerakó).
(4) Az átrakóállomás Hatvan külterületi 055/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon
található. (hatvani hulladék átrakó állomás)
(5) A község területén 2005.évtől kezdődően öt db hulladékgyűjtő sziget üzemel, ahol a
község lakói térítésmentesen helyezhetik el az üveg, PET palack és fém hulladékot.
Ezen konténerekben más összetételű anyag elhelyezése szabálysértésnek minősül,
mely helyszíni bírsággal is sújtható.
2. §.
Az ÖR. 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
összegyûjtése,elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által
szervezett – jogszabályi feltételeknek megfelelő vállalkozó által végzett –
köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az összegyûjtött szilárd hulladék a
hatvani átrakón keresztül a hejőpapi regionális hulladéklerakón kerül elhelyezésre.
(2) A települési hulladék elszállításáról közszolgáltatási szerződés alapján a Gyöngyösi
Hulladékkezelő Kft (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17, Tel.: 37/311-894, Fa: 37/500281) gondoskodik.
(3) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött
megállapodás szerinti gyakorisággal – hetente egyszer, a csütörtöki
napon/zártrendszerû kukásautóval/ végzi.
(4) A hulladékszállításhoz ingatlanonként az alábbi minimum alkalmazott gyűjtőedényzet
szükséges:
1 fős háztartás esetén 40 literes
2 fős háztartás esetén 80 literes
3 fős és a fölötti háztartás: 120 literes
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(5) Lomtalanításra évente két alkalommal kerül sor a polgármesteri hivatal és a
szolgáltatást végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot
előzetesen tájékoztatni kell.
(6) A szemétszállítást, mint kötelező szolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa, használója
köteles igénybe venni. Köteles továbbá a szolgáltatóval a kommunális hulladék
elszállítására és a díj fizetésére vonatkozóan szerződést megkötni.
(7) A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos
tekintetében rendszeresen köteles a szolgáltatást teljesíteni.
(8) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő
munkanapon elszállítani.
3. §.
Az ÖR. 9.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles szabványméretű
kukában vagy a szolgáltató által rendszeresített megfelelő teherbírású műanyag
zsákban az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen, és a
gyalogos illetve gépjármű forgalmat ne zavarja
.
(2) A szolgáltató a szabványos edényzettel rendelkező lakosoktól újabb edényzet
megvásárlását nem kérheti.
(3) A keletkezô szemét mennyiségének megfelelô számú fedhetô szemétgyûjtô edény és
mûanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertôtlenítése a tulajdonos,
illetve használó kötelessége.
(4) Szemetet felhalmozni sem a közterületen, sem az ingatlanon nem szabad, azt a
megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végzô szerv
rendelkezésére kell bocsátani.
(5) A szemétgyûjtô edénybe nem szabad mérgezô, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan
anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végzô dolgozók testi épségét
és egészségét vagy a szállítójármûben rongálódást okozhat.
(6) Ha a szolgáltatást végzô szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyûjtôedénybe vagy
mûanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minôsül szállítható
szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.
(7) A szolgáltató megtagadja a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha azt nem a
szabványméretű kukában, vagy az általa rendszeresített műanyag zsákban helyezték
ki.
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(8) A szolgáltatást végzô dolgozóknak a gyûjtôedények megrongálása nélkül kell a
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. Ellenkező esetben kártérítési
felelősséggel tartozik a közszolgáltatást ellátó szervezet.
4. §.
Az ÖR. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevôk szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletô díjat a képviselô-testület állapítja
meg, melyet évente felülvizsgál a szolgáltatást végzô vállalkozó által készített
részletes költségelemzése alapján.
(3) A szolgáltatási díj mértéke az önkormányzat külön rendelete tartalmazza.
(4) A szolgáltatási díj beszedését, valamint a szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést a
szolgáltató végzi. Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat
félévente kell a szolgáltató részére megfizetnie.
(5) A szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a szolgáltató intézkedik annak adók
módjára történő behajtása iránt.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott díj egészének vagy egy részének megfizetése alól
mentes az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki bizonyítható módon hosszabb
ideig nem tartózkodik az ingatlanában, és azt előzetesen a polgármesteri hivatalnál,
illetve a szolgáltatónál bejelentette.
5. §.
Az ÖR.11.§-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az egyéb – nem háztartási szemét – összegyûjtésérôl és saját költségen történô
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
(2) A szolgáltatási szerzôdésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem
rendelkezô szervezetekkel az egyéb – nem háztartási – szemét elszállítására a
szolgáltatást végzô szerv külön megállapodást köt.
(3) Az egyéb – nem háztartási – szemét gyûjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása,
pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertôtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.
6. §.
Ez a rendelet 2009. október 01-én lép hatályba.

12

Hort, 2009.szeptember 10.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Ismét indul a Bursa Hungarica pályázat.
Ferge Jánosné jegyző: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság foglalkozik azzal, hogy ki
kapja meg az ösztöndíjat. Az önkormányzat jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a következő
iskolai évre is megkapják az érintettek, illetve tárgyévre vonatkozóan módosítani szükséges a
vonatkozó szabályzatot.
Tari István képviselő: Jónak tartja az ösztöndíj pályázatot. Lehet tudni, hogy nappali
tagozatosak a diákok, akik megkapják?
Bódi Jánosné képviselő: Jelenleg 6 igénylő van, aki rászorult anyagilag. Mindannyian
nappalisok.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

83/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata – a Képviselő-testület döntése értelmében –
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához. Az ösztöndíj időtartamára (2009-2013ig) az önkormányzat a költségvetésből 420.000 Ft-ot, azaz Négyszázhúsz ezer
forintot elkülönít a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőoktatásban résztvevő
tanulók támogatására.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését a csatlakozási nyilatkozat
benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Felelős: polgármester, jegyző.
Határidők: kiírás szerint.
84/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2008.(09.25.) számú
határozatával elfogadott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat eljárási rendjéről és az önkormányzati ösztöndíjrész
megállapításáról szóló szabályzatát a pályázati kiírásnak megfelelően módosítva a
2010-2011. évekre vonatkozóan elfogadja.
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Kerek Oszkár polgármester: HÉRA alapítvány: A médiában az hallható, hogy az
önkormányzat fizeti be a szükséges 10 %-ot. Polgármesterek összefogtak, levélben keresik
meg az illetékes minisztert, felháborítónak tartják.
Bódi Jánosné képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata: fizessék be azok
a családok, akik igénylik a támogatást, ne az önkormányzat.
Ferge Jánosné jegyző: Ők nem fizethetik be, adományként lehet csak valakinek befizetni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Héra alapítvány elfogadását, ill.
elutasítását. A képviselő testület 8 igen szavazat és egy tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
85/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉRA alapítvány
felhívását és a kapcsolódó pályázati kiírást megtárgyalta.
A Képviselő-testület a támogatási értéke 1/10-ének adományként való befizetését
biztosítani nem tudja, így az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét is
figyelembe véve a HÉRA Alapítvány kezdeményezését nem támogatja.

Ferge Jánosné jegyző: A 2010.évi szakfeladat számok változása miatt szükségessé vált
alapító okiratok módosítása. A besorolások szakágak szerint intézményenként megtörténtek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az intézmények szakfeladatok szerinti
módosítását, illetve az SZMSZ módosítását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
86/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Hort Község Polgármesteri Hivatal, 3014 Hort, Szabadság tér 40. szám
székhelyű, költségvetési szervalapító okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 1 pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve: Hort Község Polgármesteri Hivatala
Rövid neve: Polgármesteri Hivatal
2.) Az Alapító Okirat 4 pontja az alábbiak szerint módosul és a 4.1,-4.2,-4-3,-4.4 pontokkal
egészül ki:
4.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38.§.(1) bekezdése alapján ellátja az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
4.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladatainak száma és megnevezése: 2009. december 31-ig
Alaptevékenység alapvető szakfeladata: 75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
száma
megnevezése
01403-4
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
45202-5
Helyi közutak létesítése, felújítása
55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
55241-1
Munkahelyi vendéglátás
63121-1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75115-3
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
75117-5
Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
75118-6
Önkormányzati képviselő-választással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
75175-7
Önkorm.és többc.kist.társ.kis.szolgáltatása
75183-4
Vízkárelhárítás
75184-5
Város-és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6
Települési vizell. és vízminőség védelem
75186-7
Köztemető fenntartási feladatok
75187-8
Közvilágítási feladatok
75192-2
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
75196-6
elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra
nem tervezhető elszámolásai
75199-9
Finanszírozási művevletek
85196-7
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
85125-3
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85129-7
Védőnői szolgálat
85191-2
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
85201-8
Állategészségügyi tevékenység
85324-4
Családsegítés
85325-5
Szociális étkeztetés
85326-6
Nappali szociális ellátás
85331-1
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2
Rendszeres Gyermekvédelmi pénz.ellátás
85333-3
Munkanélküli ellátások
85334-4
Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116
Szennyvízelvezetés és kezelés
90121-5
Településtisztasági szolgáltatás
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90211-3
92404-7

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Sportcélok és feladatok

Szakfeladatainak száma és megnevezése: 2010. január 1-től
Alaptevékenység alapvető szakfeladata:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
száma
megnevezése
370000.1
Szennyvíz-gyűjtése,tisztítása,elhelyezése
381101.1 Települési hulladék Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
381102.1
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103.1
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
381104.1
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
381201.1
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése,
szállítása, átrakása
382101.1
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102.1
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
561000.1
Éttermi mozgóvendéglátás
562912.1
Óvodai intézményi közétkeztetés
562913.1
Iskolai intézményi étkeztetés
562917.1
Munkahelyi étkeztetés
681000.1
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001.1
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002.1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
692000.1
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
750000.1
Állat-egészségügyi feladatok
811000.1
Építményüzemeltetés
813000.1
Zöldterület kezelés
841112.1
Önkormányzati jogalkotás
841126.1
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
841114.1
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115.1
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116.1
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117.1
Európai parlamenti képviselő-választásoz kapcsolódó
tevékenységek
841118.1
Országos
és
helyi
népszavazáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
841133.1
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841191.1
Nemzeti ünnepek programjai
841192.1
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401.1
Önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
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889943.1
841403.1
842541.1
842531.1
842532.1
841403.1
841402.1
841901.1
842153.1
842155.1
854234.1
862102.1
862231.1
869041.1
869042.1
869052.1
881011.1
882111.1
882112.1
882113.1
882114.1
882115.1
882117.1
882118.1
882119.1
882122.1
882123.1
882124.1
882125.1
882129.1
882202.1
882203.1
889921.1
889924.1
889942 .1
890441.1
890442.1
890443.1
890222.1
890301.1
890302.1
890506.1
960302.1
931102.1

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálatatások
Közvilágítás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Nemzetközi kulturális együttműködés
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Szociális ösztöndíjak
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Település egészségügyi feladatok
Idősek nappali ellátása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok,
valamint támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Köztemető-fenntartás és működtetés
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport támogatása
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931201.1
931301.1

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése
és fenntartása

910422.1

4.2. A Költségvetési szerv kiegészítő tevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
562919.2
562100.2
562920.2
581400.2

megnevezése
Egyéb étkeztetés
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

4.3. A Költségvetési szervnek kisegítő tevékenysége nincs.
4.4. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.) Az Alapító Okirat 11 pontja az alábbiak szerint módosul:
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
 Igazgatási Csoport
 Pénzügyi Csoport
 Titkárság
 Központi Konyha
 Települést Üzemeltető Iroda
 Védőnői Szolgálat
- I.sz Védőnői körzet
-II.sz. Védőnői körzet
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló
határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (Eger)
részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg.
5.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és
szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban történő
átvezetését jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidők: 2009. szeptember 18.
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87/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Batthyány József Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy- Zsilinszky út 23.szám székhelyű
költségvetési szervala pító okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26.§ (5) bek. alapján a tanuló
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felkészítése a középiskolai, illetve
szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
13.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80121-4 Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás 1-8 évfolyamon
száma
megnevezése
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
80121-4
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8
évfolyamon
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
80511-3
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben)
80521-2
Ped.szakszolgálat
92401-4
Sportintézmények,sportlétesítm.működtetése
92403-6
Diáksport
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével) szakágazatba tartozik.
száma
megnevezése
562913.1
Iskolai intézményi étkeztetés
841901.1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
852011.1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
852021.1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
852012.1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852022.1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911.1
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
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855914.1
856013.1
856099.1
852000.1
890111.1
890112.1
910121.1
931102.1
931204.1

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Fejlesztő felkészítés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

13.2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenység:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
575323
Melegítő konyha
Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
megnevezése
13.3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
megnevezése
479901.3
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
682002.3
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A költségvetési szerv kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 5 %, amelynek fedezete a költségvetési szerv saját bevétele.”
13.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2.) Az Alapító Okirat 20. pontja beépült a 13.4. pontba, így annak helyében a záró
rendelkezés lép.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló
határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (Eger)
részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg.
4.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és
szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban
történő átvezetését jóváhagyja.
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Felelős: jegyző
Határidők: 2009. szeptember 18.

88/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Horti Napközi Otthonos Óvoda 3014. Hort, Iskola út 3. szám székhelyű költségvetési szerv
alapító okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet
10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel felülvizsgálja, és a következők szerint
módosítja:
5.) Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (1)-(2) bek. alapján biztosítja a
gyermek hároméves korától biztosítja fenti törvény 6. §-ának (2) bekezdésében
meghatározottak szerint a tankötelezettséget. A gyermek hároméves korától ellátja - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint
- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
13.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80111-5 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
80111-5
Óvodai nevelés
80112-6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 851011 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
562912.1
Óvodai intézményi étkeztetés
841901.1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
851011.1
Óvodai nevelés, ellátás
851012.1
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851000.1
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
890111.1
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
890112.1
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
856013.1
Fejlesztő felkészítés
856099.1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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13.2. A Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
805915
Oktatási 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

Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
megnevezése
856099.2
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 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
13.3. A Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége nincs
13.4. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6.) Az Alapító Okirat 20. pontja beépül a 13. pont 4. alpontjába, a 21. pont számozása 20.
pontra változik.
7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló
határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
(Eger) részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg.
8.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és
szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban
történő átvezetését jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidők: 2009. szeptember 18.
89/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Hort- Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye 3014. Hort, Szabadság tér 23.
szám székhelyű költségvetési szerv alapító okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló
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217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 6. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul:

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
2.) Az Alapító Okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja és 8.1,-8.2-8.3,-8.4 alpontokkal

egészíti ki:
8. A Költségvetési szerv tevékenységei:
8. 1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 889900 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása
bentlakás nélkül
száma
megnevezése
85323-3
Házi segítségnyújtás
85324-4
Családsegítés
85325-5
Szociális étkeztetés
85326-6
Nappali szociális ellátás

Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
száma
megnevezése
889922.1
Házi segítségnyújtás
889924.1
Családsegítés
889921.1
Szociális étkeztetés
881011.1
Idősek nappali ellátása
8.3. A Költségvetési szervnek kisegítő tevékenysége nincs
8.2. A Költségvetési szervnek kiegészítő tevékenysége nincs.
8.4. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló

határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
(Eger) részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg.
4.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és

szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban
történő átvezetését jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidők: 2009. szeptember 18.
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90/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Gyűjteményének 3014. Hort, Szabadság tér 23.
székhelyű költségvetési szerv alapító okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja:
1) Az Alapító Okirat I. pont az alábbiak szerint módosul:
I. AZ INTÉZMÉNY:
a.) Neve: Községi Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely
Rövid neve: KULTURÁLIS CENTRUM
b.) Székhelye: 3014 HORT, Szabadság tér 23/a. (Könyvtár, Helytörténeti Kiállítóhely)
3014 HORT, Szabadság tér 23. (Közösségi ház)
c.) Az intézmény típusa, tevékenységi köre:

Nyilvános könyvtár,
Közösségi ház,
Helytörténeti Kiállítóhely

Helyi önkormányzati intézménye. Könyvtári, közművelődési és helytörténeti kiállítóhelyi
feladatokat lát el.
2) Az Alapító Okirat VII. pont az alábbiak szerint módosul:
VII. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben foglaltak szerint az 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.

3) Az Alapító Okirat IX . pont az alábbiak szerint módosul:
IX. Az intézmény azonosító adatai
Az intézmény költségvetési törzsszáma: 645696
Adószáma: 16748600
Az intézmény statisztikai számjele: 16748600 9101 322 10
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.
4) Az Alapító Okirat X. pont megnevezése a költségvetési szerv tevékenységeire módosul és
az alábbiak alpontokkal és szakfeladat-számokkal egészül ki:
X. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TEVÉKENYSÉGEI:
X. 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
száma
megnevezése
92312-7
Közművelődési, könyvtári tevékenység
- mozgókönyvtári feladatok
92181-5
Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:
művelődési tevékenység
92192-5
Alkotó és előadó művészet
92321-5
Múzeumi tevékenység
93093-2
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás

közösségi

Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
száma
megnevezése
910121.1
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122.1
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123.1
Könyvtári szolgáltatások -mozgókönyvtári feladatok
910501.1
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
611010.1
Vezetékes távközlés- internet üzemeltetés
910502.1
Közművelődési
intézmények,
közösségi
színterek
működtetése
910501-1
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
900400.1
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
841191.1
Nemzeti ünnepek programjai
841192.1
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
910201Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203Múzeumi kiállítási tevékenység
910204Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati-tevékenység
X. 2. A költségvetési szervnek kiegészítő tevékenysége nincs.
X.3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenység szakfeladatai:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
megnevezése
701015
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
Szakfeladat 2010. január 1-től
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száma
682002.3

megnevezése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

X. 4. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4.) Az Alapító Okirat XI. pont az alábbiak szerint módosul:
XI. A költségvetési szerv kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv
kiadásaiban: 5 %, amelynek fedezete a költségvetési szerv saját bevétele.”
5.) Az Alapító Okirat XIII. pont 2.) alpontja az alábbiak szerint módosul:
XIII. 2.) Hort, Szabadság tér 23. sz. alatt lévő ingatlan, mint közösség ház, helytörténeti
kiállítóhely.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló
határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
(Eger) részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg.
7.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és
szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban
történő átvezetését jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidők: 2009. szeptember 18.

Ferge Jánosné jegyző: A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény alapján a Magyar
Államkincstár nem tartja célszerűnek az 1-2 fős intézményeket, így javasolja, hogy a Védőnői
Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv szűnjék meg és szakfeladatilag a
Polgármesteri Hivatal alá kerüljön.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Védőnői Szolgálat megszüntetését, és a
Hivatal alá rendelését 2009. dec. 31. határidővel. A képviselő-testület egyhangú igen
szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

91/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 11.§. (2) bekezdése alapján Hort Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálatot 2009.december 31-i hatállyal jogutódlással
megszünteti.
A jogutód neve, székhelye: Hort Község Polgármesteri Hivatala, 3014 Hort, Szabadság tér 40.

26

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (Eger) részére a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlés céljából küldje meg.
Határidő: 2009. szeptember 18
Felelős: jegyző
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 11.§.(2) bekezdésében foglaltak alapján, a 91/2009.(IX.10.)
számú határozatával a Védőnői Szolgálatot 2009. december 31-i hatállyal megszünteti.
1. A megszüntetett költségvetési szerv neve, székhelye:
Védőnői Szolgálat
3014 Hort, Bajcsy Zs. út 23.
2. Az intézmény irányító szervének és fenntartójának neve, székhelye:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
3. Megszüntető szerv neve, székhelye:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
4. Az intézmény megszüntetésének indoka: a közfeladat más szervezetben hatékonyabban
teljesíthető;
5. A közfeladat jövőbeni ellátása: A megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladata
Hort Község Polgármesteri Hivatalához kerül át. Ellátatlan közfeladat nem marad.
6. A megszűnő intézmény jogutódja: Hort Község Polgármesteri Hivatala
3014 Hort, Szabadság tér 40
7. Vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény megszűnésével a feladatellátást szolgáló,
az önkormányzattól ingyenes használatra kapott ingó és ingatlan vagyon térítés nélkül a
jogutód költségvetési szerv használatába megy át.
8. A megszűnő költségvetési szerv közalkalmazottaira vonatkozó jogviszony:
A megszűnő intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 2,5 fő
jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 25/A.§ (1) bek.
alapján 2009. dec.31-vel megszűnik. A közalkalmazottak eredeti munkakörükben történő
továbbfoglalkoztatása 2010. január 1-től Hort Község Polgármesteri Hivatalában
biztosított.
9. Záró rendelkezések:
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a) A megszűnő intézménynek jelen okirat kiadásakor elismert, vagy vitatott pénz vagy
pénzben kifejezett tartozása nincsen.
b) Az intézmény megszüntetésével, a 2010.évi költségvetésében a horti védőnői körzetek
feladataira tervezendő kiadásokra és bevételekre vonatkozó előirányzatok Hort Község
Polgármesteri Hivatalának költségvetésébe kerülnek kimutatásra.
c) A megszüntető intézmény nevében kötelezettség 2009. december 1-ét követően nem
vállalható.

Hort, 2009. szeptember 10.
Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Szociális étkezés térítési díj módosítását javasolja. Ezen szakfeladatra
került egy új dolgozó, akinek a munkabérét a számításoknál figyelembe kell venni.
Így a térítési díj 655,- Ft-ra jön ki. Nyugdíj alapján továbbra is 3 kategóriát kell számítani.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díj módosítását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009.(IX.10.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosítása
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény. 115 § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 147 § (1) bekezdésének
felhatalmazása valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján az intézményi térítési díjakról szóló
3/2009.(II.13.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az ÖR 1.§-a szerinti szociális étkezés intézményi térítési díját az élelmezési nyersanyag
költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségek figyelembevételével
egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:
2.§
1./ Ez a rendelet 2009. október 01-én lép hatályba.

Hort, 2009. szeptember 10.
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.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Szükségessé vált a közbeszerzési terv módosítása, mert pályázatot
adtunk be Egészségügyi Centrumra, de nem nyertük meg, illetve ha megnyerjük a
falumegújítási pályázatot, átmegy a következő évre.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy a megpályáztatott beruházásoknál az illetékes
bizottságok vegyenek részt abban, hogy kit válasszunk. Szavazásra bocsátja a közbeszerzési
terv módosítását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

92/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2009.(II.12.) számú
határozattal elfogadott 2009.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

Sorszám

1.

2.

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. évi módosított
közbeszerzési terve
Értéke (nettó, e. Ft-ban)
Tervezett
A terv
Nemzeti
Közösségi
A nemzeti
közbeszerzés
módosítás
értékhatárokat
értékhatárokat
értékhatárok
tárgya
indoka
elérő vagy
elérő
alatti
meghaladó
Vásárolt
10.827
szolgáltatás –
szoc. és
gyermekétkeztetés
Szemétszállítás
18.000

2. A módosítás indoka:
a) A Háziorvosi rendelők áthelyezése infrastrukturális fejlesztésre benyújtott pályázat
nem nyert.
b) A Szabadság tér megújítására benyújtott pályázati igény, valamint a Polgármesteri
Hivatal épületének átalakítása előre láthatólag 2010. évben fog realizálódni.
c) Út és járda építésére tervezett összegből ez évben csak az Alfa út 2.841.119 Ft + ÁFA
fog realizálódni, így az építési beruházásaink nem éri el a közbeszerzési értékhatárt,
így a közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni.
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Kerek Oszkár polgármester: EMOP pályázati lehetőség van a Madách út építésére, bruttó
35 mill. Ft költséggel. Az utca teljes kialakítását jelenti csapadékvíz elvezetéssel, áteresszel,
ezért ilyen magas az összeg. Az önrész 10 %. Kéri a képviselő-testületet, hagyják jóvá a
pályázat indítását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
93/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ÉMOP-2009-3.1.1/A
kódszámú, Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére
(Települések infrastrukturális fejlesztése nem LHH kistérségekben) c. pályázati
felhívására pályázatot nyújt be az önkormányzati törzsvagyonba tartozó Madách
utca felújításának támogatására. A projekt bruttó összege 36.947.313,- Ft. A
képviselőtestület a szükséges saját forrást, azaz 3.694.732,- Ft-ot a 2009. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: kiírás szerint

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az Alfa utcát lehet, hogy ebben az
évben meg tudjuk csináltatni. Számlavezetésre ajánlatot kérünk bankoktól. Ha megérkeznek
az ajánlatok, testületi ülésen fogunk erről tárgyalni.
Industria Invest bejelentette igényét a mellette lévő területre, mely a rendezési terv elfogadása
után lehetséges. Így megfelelő területtel fognak rendelkezni.
Iskola tej igénybevételére van lehetőség. Felhatalmazást kér a szerződés aláírására. Magas
állami támogatást kap a cég erre. Nekünk nem kerülne semmibe, a gyerekeknek jó lenne.
Ilyen feltétellel nem kellene ezt megvonni a gyerekektől. 3 hónapig működne egyelőre. Ha
nem tartják szükségesnek a gyerekek, 3 hónap után felmondhatjuk a szerződést. A
pedagógusok bevállalták az ezzel járó feladatot.
Szavazásra bocsátja az iskolatej elfogadását. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

94/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Batthyány József
Általános Iskola iskolatej programban való részvételét.
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a program szervezését, lebonyolítását hajtsa
végre.
Felelős: iskola igazgató
Határidő: kiírás szerint
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Kerek Oszkár polgármester: Az iskolaigazgató lakásbérletére lejárt az 1 év, ismét kérte,
hogy szavazza meg az önkormányzat a csökkentett lakbért.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta. Mivel nem történt
változás a lakás állagában, javasolja továbbra is csökkentett lakásbérleti díjat. Erdős Andinál
korábbi döntés az volt, hogy ha a hátralékát rendezi, ő is kaphat kedvezményt. Adósságát
rendezte, így az ígéret beváltása ajánlott. Ő is önkormányzati dolgozó.
Habány György képviselő: Füredi István a pályázatnál nem kért lakást, ehhez képest a mi
lakásunkban lakik, csökkentett lakbérrel, határidőt kellene szabni az ott lakásának ilyen
kedvezményesen, soha nem fog kimenni abból a lakásból, az önkormányzatnak költséget
jelent az állagmegóvás.
Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg nem tud lakást venni, mivel a tulajdonában lévő
lakását nem tudja eladni. A szándéka megvan. A lakás állagmegóvására nem költöttünk
semmit.
Balázs Ferenc képviselő: Van olyan bérlője is az önkormányzatnak, aki nem fizet, helyette a
közös költséget az önkormányzatnak kell előbb-utóbb fizetni, Füredi István pedig rendesen
fizet.
Tari István képviselő: A lakbér piaci dolog. Ha az önkormányzat emeli, azt kell betartani. A
lakások állaga azonban jogosít arra, hogy csökkentsük a lakbért. Az iskolaigazgatónál le van
zárva a fűtési rendszer, külön kályhával fűti az egész lakást. 1 éve nem csináltuk meg a
lakásokat, vagy ha nem akarunk rájuk költeni, el kell adni. A gyógyszertár fölött is lakik
valaki, aki nem is önkormányzati dolgozó, és nem is fizet.
Horváth Sándor képviselő: Amit ígértünk teljesítenünk kell. Nem költöttünk valóban a
lakásokra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Füredi István csökkentett lakbérének
meghosszabbítását. A képviselő-testület 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
95/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság javaslata alapján Füredi István Hort, Bajcsy út 52 szám alatti
önkormányzati bérlakás bérlőjének kérésére, az épület állagára tekintettel 50%os lakbércsökkentési kérelmét jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Rendikné Erdős Andrea lakbérének csökkentését szavazásra
bocsátja. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

96/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
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Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság javaslata alapján Erdős Andrea Hort, Szabadság tér 23. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérlőjének kérésére, az épület állagára tekintettel 50%- os
lakbércsökkentési kérelmét jóváhagyja

Kerek Oszkár polgármester: Guszák Hermannak a ravatalozó környéki ingatlanon csak
fabódéja van 80 e. Ft-ért adná el az önkormányzatnak. Talán az Erdélyi Ferenc kertjéből is
lehetne vásárolni, és lehetne parkoló a ravatalozónál.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatja, ha az
önkormányzat vagyona gyarapszik
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a terület megvásárlását. A képviselőtestület egyöntetűen támogatja az ingatlan megvásárlását.
97/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Guszák Herman István Hort
Orvos köz 2 szám alatti lakos1660 hrsz-ú, 626 m2 területű ingatlan felajánlását
megtárgyalta és a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján azt
80.000.-Ft vételárért megvásárolja

Kerek Oszkár polgármester: Három befektető volt Horton, Egyik a Miklós-tanya felé
érdeklődik, 2 tárgyalás alatt van. Munkahellyel, adóbevétellel kecsegtetnek bennünket.
Az egyik cég fűtőanyagot gyártana. Informálódott róluk, korrekt cégnek tűnnek. Kívül eső
területre szeretnének kerülni, kamionforgalom, ill. bizonyos illatok miatt. Rendezési tervbe be
kell vonni a területet, másfél hónappal tolja ki a rendezési tervet. Ha a kész terv után
jelentkezik valaki, fél év telik el a módosítással.
Tari István képviselő: Nem örülne, ha még egyszer előfordulna a legutóbbi eset, hogy
kiszivárogtak az adatok. Nem minden képviselőnek egyforma érdeke, hogy létrejöjjenek ezek
a beruházások. Magánkézbe került a terület, a titoktartás kötelezzen mindenkit. Szomorú
dolognak tartja.
Kerek Oszkár polgármester: 8 ha-ra tartanak igényt a pellet gyártásra, és tárolásra.
Javasolja, hogy ezt a területet vonják be a rendezési tervbe. A nagyhomoki terület
mennyiségét csökkentsük annyival, amennyire szüksége van ennek a befektetőnek.
Másik befektetőnek szintén kb. 8 ha területre van szüksége. Itt is meg van a kiszemelt terület.
Van olyan jelentkező, aki eladná a területét, ami 6 ha. Ezt be kellene vonni a rendezési tervbe.
Nem osztatlan közös tulajdonban vannak ezek a területet, nem lehet kijátszani a dolgot.
Magánembertől nem vásárolhatnak földet, azonban az önkormányzat útján lehetne
véghezvinni.
Szeretné, ha a képviselő-testület minden egyes tagjára vonatkozna a „befektető-barát”
szemlélet. ( A közeljövőben vesz át egy ilyen díjat)
Horváth Sándor képviselő: Örül, hogy megfogadta az 1/1-es tulajdonosok felkutatását a
polgármester úr. Nem kell osztatlan közös tulajdonosokkal tárgyalni.
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Kerek Oszkár polgármester: Azok a területek, amelyek a befektetőnek és tulajdonosoknak
is megfelelnek, kerülhetnek-e a rendezési tervbe? Hozzájárul-e képviselő-testület? A
nagyhomokit csökkentsük, hogy ne kelljen erdőt létesíteni az ipari területbe újonnan
bevonandók helyett.
Balázs Ferenc képviselő: Mindenképpen az a fontos, ami a községnek jó. Nehogy az
Industria Invest termő célra vegye a területet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy vegyék be a
rendezési tervbe azokat a területeket, amelyekre befektetői igény van. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

98/2009.(IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a befektetői igények alapján
a Rendezési tervben az ipari területet bővíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel valamint a szakhatóságokkal az ipari
területet egyeztesse.

Kerek Oszkár polgármester: A Rét utcában eladtunk ingatlant, ahova gáz és víz bevezetése
szükséges. Az önkormányzat is vállal egy részt a gázból, a többit a tulajdonos fizeti.
A Vízmű 1,3 mill. Ft-ot adna vissza az önkormányzatnak. Javasolja, hogy ezt a Hold utcai
emberek kérésére csatorna bevezetésére fordítsák. Terveztessük meg, kapjanak lehetőséget az
ott élő emberek is.
Tari István képviselő: Kinek fogják fizetni a csatorna hozzájárulási díjat az ott lakók?
Kerek Oszkár polgármester: Felhívta a Csatornamű Társulat figyelmét, hogy számolják fel
a társulást. Azt válaszolták, hogy még két utcában szeretnék a csatornát kiépíteni. Ezt az
önkormányzat magára tudja vállalni, hogy meg is valósuljon, ne csak ígéret maradjon. Vízmű
pénz felhasználására javaslatot kér:
Habány György képviselő: Támogatja a javaslatot.

Kerek Oszkár polgármester: Tárgyalásokat folytat arról, hogy önkormányzati rendőrség
alakuljon. Nonprofit szervezettel lehetséges. Önkormányzati támogatást adnánk.
Beköthetnénk az intézményeket egy rendszerbe. A lakosok is jelzőrendszerbe tartoznának.
Esetleg vállalkozások is beszállhatnának. Házi szociális jelzőrendszer meg fog szűnni,
időseket, egyedül élőket is be lehetne vonni.
Habány György képviselő: Településőrség megalakítását támogatja.
Kerek Oszkár polgármester: Rendőrség javasolta, hogy legyen egyirányú a Fodor- köz.
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Tari István képviselő: Sporttal kapcsolatban szeretne néhány gondolatot elmondani. Ő vette
át az elnökséget. 1.400 e Ft-ot szavazott meg az önkormányzat, ami szép dolog, de nem elég a
működéshez. I. félével kiadás: 900 e. Ft-volt. Körültekintően járt el az előző vezetőség, de
szükség volt ennyi összegre. 660 ezer Ft-tal vette át, azonban a nevezésekre elment a nagy
része. A még hátralévő szükséges összeg: 600 ezer Ft. Kéri az önkormányzattól ezen összeg
biztosítását. Ebből annyit használnának fel, amennyi feltétlenül szükséges, egyébként is
szoros elszámolással tartozik az önkormányzat felé. Ha helyi játékosokat, ill. edzőt sikerülne a
későbbiekben találni, csökkentené a kiadásokat.
Balázs Ferenc képviselő: Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülésen egyetértettek abban,
hogy a sportkört támogatni kell. Egyéb egyesületekről is volt szó. Polgárőrség 150 e. Ft-ot
kér, Lovas egyesület is kaphatna támogatást. Támogatják a hagyományőrzést.
Erdélyi László képviselő: A sportra javasolja a támogatást, horti gyerekek is járnak a
sportkörbe.
Habány György képviselő: Örül a Pénzügyi Bizottság ilyen irányú átpártolásának,
egyébként személy szerint ő is támogatja a sportot. Helyesbít: Tudomása volt Tari Istvánnak,
hogy milyen anyagi helyzetben volt a sportkör. A költségvetése alapján 2 mill. 507 ezer
kiadás volt, és 2 mill. bevétel. Megtörtént a teljes pénzügyi átadás. Az önkormányzat által 734
ezer Ft került átutalásra, és ebből kb. 700 ezret használtak fel. Pénzmaradvány a Belarus
sportszerre adott pénzéből maradt. Nem 900 e. Ft-ot használtak el. Szeretné megkérdezni,
milyen célkitűzése van a csapatnak?
Tari István képviselő: Szeretnének bennmaradni ebben az osztályban.
Habány György képviselő: Idéz néhány korábbi jegyzőkönyvből a sporttal kapcsolatban,
mely szerint: olyan emberekre van szükség a sportkör élén, aki pénzt tud szerezni a csapatnak,
és eredményt kell felmutatni (Kerek O.) Megjegyzi: a horti sportkör még soha nem állt 0
ponttal 5 mérkőzés után. Ez persze lehet másképp is. 3 vagy 4 horti játékos van csak, egyetért
azzal, hogy helybeli játékos kell.
Tari István képviselő: A 900 e. Ft-ot nem arra mondta, hogy az önkormányzat pénzéből
maradt. Annak is köszönhető a csapat jelenlegi helyzete, hogy érdekes módon a váltással
elmentek horti játékosok. Örökölte ezt a stábot, nem akart az eddigi felálláson változtatni,
nem akart személyi cseréket, de lehet, hogy meg kell tenni. Ha maradtak volna a horti
játékosok, kevesebb lenne a kiadás. Jelenleg a Belarus sem támogat. Ha talál pénzforrást, nem
használja fel az önkormányzat támogatását. Manapság egyébként nagyon nehéz anyagi
támogatót találni.
Horváth Sándor képviselő: A régi sportvezetésnek megköszöni a munkát, az új vezetésnek
pedig jó eredményeket kíván. Ha rászánunk 2,5 milliót van sport, ha nem szánunk rá, akkor
nincs sport.
Kerek Oszkár polgármester: Minden egyesületet lehetőség szerint fent kell tartani, de az
egyesületek vezetése vegye magára nézve kötelezőnek azt, hogy el kell járni pénz szerzése
érdekében. Az önkormányzat feltételes módban adja meg a támogatást, ne szűnjenek meg, de
ne legyen automatikus ez, hanem szponzorokat találjanak maguknak.
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Balázs Ferenc képviselő: Ha a sportkör fenntartása a tét, adjuk meg, de a két és fél mill. Ft
nem fog menni a későbbiekben. Szponzori pénzeket kell felhajtani.
Habány György képviselő: Legalább a 10. helyet tűzzék ki maguk elé, ne az legyen csupán,
hogy ne essenek ki. A játékosoknak motiváció kell.
Tari István képviselő: Szétforgácsolt csapatot vett át, az újakkal nehéz rögtön eredményt
produkálni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a támogatást azzal a feltétellel, hogy
mindent meg kell tenniük azért, hogy támogatást szerezzenek máshonnan is. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

99/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Egyesület
elnökének kérésére a 2009.évi feladatok ellátásához a helyi Sport Egyesület
részére 600.000.-Ft többlettámogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a többlettámogatás kifizetése iránt intézkedjék.
100/2009.(IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.évi támogatásokra
elkülönítet összegből a betervezett150.000.-Ft összegben a Polgárőrséget, a
maradék 268.000.-Ft-ból kérelmük alapján a bejegyzett civil szervezeteket
kívánja támogatni.

Erdélyi László képviselő: A tornaterem beázik, már korábban is kérte, hogy nézessék meg a
vállalkozóval. Nincs kifestve a mosdó, WC, eddig mindig megtörtént, kéri a pótlását. Két
ajtót kellene javítani, takarítás nincs a tornateremben.
Kerek Oszkár polgármester: Képviselő úr forduljon az iskola igazgatójához, valamint
Molnár Ferencnek jelezze az igényt a javításokra, festésre.
A tornaterem takarítás szempontjából szinte nem tartozik sehova. Létszám nincs egyik
oldalon sem. Megbízással lehetne valakit foglalkoztatni, hozzátennék az iskolához, de csak
megbízással. (4 óra), a másik 4 órával rendelkezhetne az iskolaigazgató. A gondokságot ismét
4 órában valaki ellátná, a településüzemeltetéstől. Korlátozhatnák pl. du. 5-9 óráig a
tornaterem nyitva tartását, és nem éjfélig. Intézményvezetői értekezleteken elmondja, hogy
mindenki írásban jelezze igényét Településüzemeltetés felé. Amennyiben nem történik
semmi, jelezzék felé. Nem jelzik.
Horváth Sándor képviselő: Sokszor elbeszélünk a semmiről. Idősügyi Tanács nevében:
buszmegállót le kellene kezelni, és kitakarítani. Felső buszmegállónál jobb lenne, ha
lebontanák, mert balesetveszélyes. Intézményvezető felel a tornateremnél lévő dolgokért.
Néhány ember úgy gondolja, szívességet tesz azért, hogy a fizetéséért dolgozik. Hogy állunk
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a parlagfű mentesítéssel? Szemét kérdés: nagyon fontos, hogy össze kell szedni a szemetet, ne
lepje el a falut.
Ferge Jánosné jegyző: A belterület jegyzői hatáskör, külterület a Heves Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz tartozik.
Bódi Jánosné: Nyugdíjba vonult, megköszöni, hogy végig vihette az osztályát. A
Krónikában van a „Hírek az iskolában” rovat, melyből kimaradtak az ő volt 4. b osztályos
tanulói. Ismerteti a képviselő-testülettel a volt osztályában elért eredményeket. Sokat tettek
ezek a gyerekek azért, hogy bekerülhessenek az újságba, de nem kerültek be. Fájlalja ezt a
tényt, mivel más osztályok bekerültek.
Tari István képviselő: Nagyra értékeli az eredményeit, megköszöni, hogy ennyit dolgozott a
gyerekekért. Tudomása szerint az újságcikk írója kérte, hogy határidőre adják le a kollégák az
iskolában, amit szeretnének közzétenni. Bódi Jánosnénak talán elkerülte a figyelmét a
megadott határidő, ezért nem került az újságba. Ez nem azt jelenti, hogy a következő számba
ne kerülhetne bele, ha addig leadja az információt. A leadott hírek mindig megjelennek az
újságban. Csúsztatást lát ebben a dologban.
Bódi Jánosné képviselő: Nincs itt semmi csúsztatás. Az iskolaigazgatónál is van kimutatás
arról, ki milyen plusz munkát végzett, és milyen eredményekkel, valamint az iskola
honlapján.
Tari István képviselő: Nem érti ezt az érvet, mivel ki volt írva a faliújságra, hogy mindenki
adja le anyagát az újsághoz a megadott határidőig. Minden megjelenés előtt ez a bevált
szokás. Nem mást kell ezért okolni.
Kerek Oszkár polgármester: Sok ember munkája van az újságírásban, hibát is véthetnek, de
ha nem adják le időben az anyagot, ne kérjék számon a megjelenést. Minden információt le
kell adni időben.
Mivel több téma nem volt, az ülést berekeszti. Minden képviselőt meghív a falunapra.
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