Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
114/2009.(XI.26.)
115/2009.(XI.26.)
116/2009.(XI.26.)
117/2009.(XI.26.)

Tárgy
2010.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
2009. évi III. negyedévi pénzügyi beszámoló megtárgyalása
Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Batthyány József Általános Iskola Alapító okiratának
módosítása
118/2009.(XI.26.) Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
119/2009.(XI.26.) Pénzintézet választási lehetőségének vizsgálata
Rendeletek
Tárgy
20/2009. (XI. 26.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.)
rendelet módosításáról
21/2009. (XI. 26.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
22/2009. (XI. 26.) A közterületek használatáról szóló 1/2009.(I.30.) rendelet módosítása
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Jegyzőkönyv
Készült: 2009. november 26-án a Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Bódi Jánosné
4. Erdélyi László
5. Habány György
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Rózsavölgyi Jánosné
9. Molnár Istvánné
10. Tari István
11. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak: Füredi István, Birnbaum Gyuláné, Balogh Istvánné, Kiss Edit, Molnár Ferenc,
Vargáné Hegyi Mónika, Kerekné Aradi Tünde, Piroska Sára
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Később érkezik: Balázs Ferenc képviselő

Javasolt napirend:
1./ 2010. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása, valamint a
2009. évi III. negyedévi pénzügyi beszámoló ismertetése.
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javasolja, hogy a kiküldött napirendet tárgyalja meg a képviselő-testület,
továbbá javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Horváth Sándor, Rózsavölgyi
Jánosné. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
1. Napirend: 2010. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása, valamint a
2009. évi III. negyedévi pénzügyi beszámoló ismertetése
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy megnyerte az
önkormányzat a Leaderes Falumegújítási pályázatot. A Hivatal környéke átalakul, parkoló és
kerékpár tároló épül mögötte. Ez után megkéri a pénzügyi csoport vezetőjét, ismertesse a
pénzügyi koncepció és a III. negyedéves beszámoló adatait.
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Kozák Gáspárné pénzügyi csoportvezető: Ismerteti a főbb számadatokat. Tájékoztatást ad
arról, hogy a gyermekjóléti ellátás, és az szja differenciálása változott a tervezetthez képest.
Kiegészítés: 8. oldalon köztisztviselői törvénynél lesz változás: cafetéria rendszer
megállapításával kapcsolatban törvények változása miatt módosítás szükséges (alapilletmény
5x – és 25 x között kell megállapítani), valamint a ruhapénznél történt változás. Rehabilitációs
támogatásnál növekedés lesz (5x-ös) Nekünk az önkormányzati létszám következtében 5 fő
rehabost kellene foglalkoztatni, ha nem tudjuk megtenni, elég nagy összeget kell fizetnünk.
Kerek Oszkár polgármester: A munkabér változatlan marad, 13. havi juttatás központilag
megszüntetésre került, állami normatívák csökkennek, ami forráskivonást eredményez.
Adópolitika: vagyonadó bevezetését tervezi az állam. Nem lenne jó a lakosságot tovább
terhelni helyi adó növelésével. A bevétel növelését, kizárólag a befektetők letelepedésében
látja. Ingatlan értékesítésből nem nagyon számíthatnak bevételre. Válság van, nincs pénze az
embereknek. Az önkormányzatnak vannak kötelezően előírt feladatellátásai, és vannak
olyanok, melyek nem kötelezőek. A képviselő-testületen múlik, hogy csökkenti-e a nem
kötelező feladatokat. Az energia felhasználás csökkentése nagyon fontos. Most a Kulturális
Centrumnál sikerült megoldani, ami kb. 1 év alatt visszajön. Az iskolánál is megoldásra vár,
de ott nem egyszerű megoldani. Vagy elkötelezik magunkat 12 évi részletfizetésre, vagy
önerőből elkezdik. Megoldás lehet olyan rendszer, amely nem a gázra épül. (fa, pellet) Akár
el lehet gondolkodni energiafű termesztésében, így önellátóak lennének a fűtés területén.
Vannak olyan feladatok, amelyeket el kell látni. Az iskolánál pl. folyamatos létszámleépítés
történt, de nincs veszélyben a feladat ellátása. Elbocsátás után óraadó pedagógussal oldják
meg a feladatot, így költségtakarékosabb működést lehet elérni.
Át kell gondolni a jövőbeni cafetéria rendszert, mert adókötelesek lettek az eddigi adómentes
juttatások (25%). Költségvetésünk alapján jövő évben max 18 000, lehetne az egyéni cafetéria
keret, melyen belül igényelhetnek a dolgozók magán-nyugdíjpénztári befizetést (adóköteles),
vagy internet hozzájárulást (adómentesen) Meggondolandó, mert a költségvetést negatív
irányba viszi. Magyarországon az embereket nem úgy fizetik, hogy meggazdagodjanak,
hanem éppen hogy megéljenek. Szeretnének adni is a dolgozóiknak, de a hiányt nem
növelhetik túlságosan.
Fejlesztések terén prioritásokat kell felállítani és ahol lehet pályázati lehetőségeket igénybe
kell venni. Van olyan terület, ahol az elmúlt 3 év alatt 40 millió Ft hiány keletkezett. Erre
nagyon oda kell figyelni. Várja a hozzászólásokat.
Molnár Istvánné képviselő: Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszan foglalkoztak a
koncepcióval, sokat elidőztek a cafetériánál. A meleg étkezési utalványt támogatja, a jelenlegi
összeg bruttósításával. Legyen a dolgozónak választási lehetősége, hogy ezt kéri, vagy
internet hozzájárulást. Javasolja elfogadásra a koncepciót.
Tari István képviselő: Hogyan lehet csökkenteni a pénzhiányt? Gondolkozzanak azon,
hogyan lehet ezt pozitív irányba vinni. Át kell értékelni, mennyire van szükség az épületekre,
kár fenntartani olyanokat, amelyekre nincs szükség. Önkormányzaton belül egy KHT
létrehozását javasolja, így az áfát is vissza lehetne igényelni, esetleg az önkormányzat
dolgozói is annak keretében dolgozhatnának.
Horváth Sándor képviselő: Forráshiány 54 millió forint környékén van megállapítva, ezt túl
magasnak tartja. Nem tudja ezt támogatni a Pénzügyi Bizottság álláspontjával szemben.
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Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Egyetért Horváth Sándor felvetésével. Túl magasnak
tartja a tervezést. Még ez változhat persze, de nem tudják van-e rá esély.
Kerek Oszkár polgármester: Pénzügyi tartalékaikat teljesen felemésztené ez. Számba kell
venni azokat a feladatokat, melyeket nem kellene bevállalni (ami nem kötelező). Figyelembe
kell venni a normatívák csökkenését. Le lehet dolgozni, megfelelő hozzáállás, akarat,
felelősség kérdése. A képviselő-testületnek joga eldönteni, mit választ. Az 5 %-os hiány
tartható a következő évben is, de akkor annak megfelelően kell dönteni, tervezni.
Bódi Jánosné képviselő: A költségvetési törvény tervezete a szakkönyv vásárlás értékét is
lecsökkentette, valamint a 2%-ot is elvették. A meleg étkezési javaslattal egyetért, legalább ez
legyen meg.
Tari István képviselő: Javasolja-e az 54 milliós hiányt Bódi Jánosné? Olyat is kell javasolni,
ami csökkentené a kiadást.
Bódi Jánosné képviselő: Javaslatban szerepelt az összeg, azért támogatja.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Egy alapból ki kellett indulni a tervezésnél, egyébként nem
lehet 54 milliós a hiány, mert kezelhetetlen lenne a költségvetés. Ez akkor lesz végleges, ha
elfogadja a parlament a költségvetést, és annak megfelelően lehet reálisan tervezni. Ez még
csak koncepció, nem végleges költségvetés. Az iparűzési adó 2010 január 1-től az APEH-hoz
tartozik, nyilvánvalóan az önkormányzatoknak ez bevétel csökkenést fog jelenteni, az APEHnak pedig bevétel növekedést.
Kerek Oszkár polgármester: A megvonások Horton kb. 20 milliót jelentenek. Mellé kell
tenni, mivel tudják csökkenteni a hiányt. Közös gondolkodásra hívja fel a képviselő-testület
figyelmét. Nem szakemberekből áll a képviselő-testület, de felelősséggel kell dönteni, és ezért
kéri, hogy mindenki mondja el a saját véleményét, ötleteit ezzel kapcsolatban. Így nem
maradhat a dolog, annyi bizonyos. A falu bennünket tartott érdemesnek arra, hogy megoldjuk
ezt a feladatot. Mindenki jót akar, de valamiből le kell faragniuk. A bevétel növekedését nem
várhatják, ezért a kiadási oldalon kell lefaragni.
Intézményvezetők, vendégek véleményét kérdezi.
Piroska Sára (Iskola Érdegyeztető Tanács): Szokás szerint a normatívák által továbbra sem
támogatottak szabadidős, kulturális rendezvények, diáksport szakkönyv. Felháborítónak
tartják, hogy az állam megvon ilyen területekről, ugyanakkor a dolgozók bére nem emelkedik,
sőt csökken a juttatások elvonása, illetve adóztatása során. Több alkalommal szerveznek a
gyerekeknek színházi látogatásokat. Amit a pluszmunkáért kapnak, oda is lesz egy-egy ilyen
alkalommal. Sokszor saját pénzből vesznek kisebb dolgokat, amire technikailag szükségük
van. Nagyfokú nettó bércsökkenés várható. Ha még a cafetériát sem emelten kapnák,
súlyosbítanák ezt a helyzetet.
Horváth Sándor képviselő: Ennél pontosabb bevételi tervük lesz-e? Mint képviselőnek nem
esik rosszul azt mondani, hogy nem tud adni a dolgozóknak az önkormányzat több juttatást.
Méltánytalannak tartja, hogy többször visszatértek a költségvetési tárgyalásoknál ugyanoda.
Közigazgatási Hivatal mit szól ehhez a hiányhoz?
Kozák Gáspárné pénzügyi csoportvezető: November 30 után tudnak pontosabbat, a
központi költségvetés elfogadása után. Meg kell tárgyalni, mit húzzanak le a költségvetésből.
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Az Államigazgatási Hivatal összegekbe nem szól bele, csak formai dolgokba, hogy mi legyen
benne.
Kerek Oszkár polgármester: Ha nem kellet volna ledolgozni a 2006-os 80 milliós hiányt,
most hol tartanának? Eddig is azon voltak, hogy a hiány csökkenjen, ezután is mindenkinek
úgy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy ez megvalósuljon.
Tari István képviselő: Ha az iparűzési adó elkerül a helyi önkormányzatoktól, akkor hol
marad az ösztönzés a vállalkozások ide hozatalához?
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a koncepció elfogadását. 1 tartózkodás
mellett a képviselő-testület elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
114/2009.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján a 2010. évre vonatkozó költségvetési
koncepciót elfogadja.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a koncepció alapján a 2010. évi
költségvetést állítsa össze, és azt a képviselőtestület elé terjessze be.
Határidő: folyamatos, - 2010. február 11.
Felelős: polgármester, jegyző
Novák Lajos könyvvizsgáló: Elfogadásra javasolja a rendeletet, mint könyvvizsgáló.
Kerek Oszkár polgármester: 5%-os költségvetési hiány elfogadható, és kezelhető. 18 % -os
is volt korábban. Szavazásra bocsátja a három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót és a
rendeletmódosítás elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot és megalkotta az alábbi rendeletet:
115/2009.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek a községi
önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a pótelőirányzatokat a könyvelésben
vezesse át és a módosított költségvetésnek megfelelően gondoskodjék annak
végrehajtásáról. Felkéri a jelenlegi könyvvizsgálót, hogy a 2010.év
költségvetéséhez és 2009.év zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálati
feladatait végezze el.
Határidő: folyamatos, 2009. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
20/2009. (XI. 26.) 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 szeptember 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:
1.§
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2009. évi
költségvetésének
TERV
a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
c) A hiány összegét
állapítja meg.

408.325
387.718
20.607

Módosítás Módosítás
26.989
25.528
1.461

10.065
9.949
116

Módosított
445.379 ezer forintban,
423.195 ezer forintban,
22.184 ezer forintban

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

8.699
2.564
5.941
3.158

3.997
1.009
1.875

5.136

3.070

221.456
67.318
86.503
6.396
3.692
19.083
1.330
3.572

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

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
működési célú pénzeszközátadás
Társadalom – és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
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9.960
0
0
0
2.290
9.915
4.415
1.500
3.280
3.064

1.876
0
0
0
-192
-22
-171

100
14

11.936 E Ft Intézményi beruházási kiadások
14 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt kiadás
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

A 2009. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
104.938
260.630
0
13.672
2.308
6.170
20.607
0

2.346
729 108.013 E Ft Intézményi működési bevételek
1.960 5.617 268.207 E Ft Normatív támogatások
6.940 1.213
8.153 E Ft Központosított előirányzatok
0 E Ft Egyéb közp.támogatások
4.690 2.290 20.652 E Ft Támogatásértékű bevételek
0 E Ft Termőföld bérbead.jöv.
2.308 E Ft Támogatási kölcsönök, hitelek visszatér,
100
6.270 E Ft Felhalm.és tőkejellegű bevételek
1.461 116
22.184 E Ft Hitelek, Hiány
9.592
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 kihirdetése napján lép hatályba.

Hort, 2009. november 26.
.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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2. Napirendi pont: Belső ellenőrzési terv
Kerek Oszkár polgármester: Megfelel-e a terv a képviselő-testületnek, van-e egyéb
javaslat?
Novák Lajos: Jövő évtől nem az ő cége fogja végezni ezt a feladatot, bizonyos dolgok miatt.
Ezt a tervet a jegyző menet közben is módosíthatja. Ha bármi féle igény van a testület
részéről, lehet módosítani. Indokolt a két választás ellenőrzése is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési terv elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2009.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 193/2003.(XI.26.)
korm. rendelet 21- 22 §. -ai alapján elkészített 2010.évi Belső ellenőrzés
ellenőrzési tervét elfogadta.
Felkéri a Belső ellenőrt, hogy az abban foglalt ütemezésekkel az ellenőrzést
végezze el.
Határidő: folyamatos 2010. december 31.
Felelős: Belső ellenőr
Jegyző

3. Napirend: Bejelentések indítványok
Ferge Jánosné jegyző: Az iskola és az óvoda alapító okiratában az SNI-s szakfeladatot
részletezni kell, mert egyébként az SNI-s gyerekekre nem lehetne normatívát igényelni.
Birnbaum Gyuláné óvodavezető: Szeretnék, ha Benedek Elekről neveznék el az óvodát. A
nevelőtestület és a szülői munkaközösség is támogatja az elnevezést. Kéri a testület
támogatását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az iskola alapító okirat módosítását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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117/2009.(XI.26.) 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 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 13.1 pontja, a sajátos nevelési igényű tanulók vonatkozásában az
alábbiakkal egészül ki:

13.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80122-5 Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás 1-8 évfolyamon
száma
megnevezése
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása *
*Sajátos nevelési igényű tanulók – megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók; megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása.
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével) szakágazatba tartozik.
száma
megnevezése
562913.1
Iskolai intézményi étkeztetés
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)*

*Sajátos nevelési igényű tanulók – megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók; megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása.
2.) 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.
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Felelős: jegyző
Határidők: 2009. december 4.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta az óvoda alapító okirat módosítását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2009.(XI.26.) 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:
1. Az alapító okirat 1. pontja, az intézmény megnevezése az alábbiak szerint módosul:
Az Intézmény megnevezése: Benedek Elek Óvoda
2. Az alapító okirat 13.1. pontja, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
vonatkozásában az alábbiakkal egészül ki:
13.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80111-5 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
80112-6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése*
*Enyhe értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, hallássérült, testi érzék szervi fogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
valamint a megismerő funkciók organikus okokra vissza nem vezethető, tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermek.
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 851011 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
851012.1
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása*
*Enyhe értelmi fogyatékos, testi fogyatékos, hallássérült, testi érzék szervi fogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és
nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, valamint a megismerő funkciók organikus okokra vissza nem vezethető,
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermek.
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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.

Felelős: jegyző
Határidők: 2009. december 4.

Kerek Oszkár polgármester: A MÁK vizsgálata után készült jegyzőkönyv alapján bizonyos
normatívák visszafizetésére kerül sor, kéri az illetékesek véleményét:
Novák Lajos könyvvizsgáló: A normatíva alapján leigényelt összeg, és valós igénybevétel
közötti különbségből adódik a visszafizetési kötelezettség. Néhány fő eltérés lehet pénzügyi
és szakmai szempontok különbözősége miatt, az nem jelent különösebb gondot. Azonban, ha
nem a valóságot tartalmazzák az igénylések, az már probléma. Előzetes jegyzőkönyv alapján
igen nagy ez a differencia. A végleges jegyzőkönyv tételeit meg kell várni, még csak a
szakmai rész ellenőrzéséről készült, a pénzügyi nincs kész. A MÁK rendszeréből ki fog
derülni a végleges eredmény. Az alapnyilvántartás adatainak meg kell felelni a pénzügynek
leadott adatokkal. Ezt csak egyféleképpen lehet vezetni.
Kiss Edit HECS vezetője: Októberben meg kell mondania a pénzügyi csoportnak, hány főre
igényel normatívát a következő évre vonatkozóan. Ezt igen nehéz megítélni előre. Hiába van
92 fő étkező, nem tud igényelni csak kb. 60 főre, mert nem mindenki étkezik minden nap.
Ebből adódik a különbség. Jelenleg negyedévenként számol, hogy. Mindig átlagot kell
számolni a normatíva igénylésénél. Nagyon fontos a nyilvántartás pontos vezetése.
Novák Lajos könyvvizsgáló: A normatíva 5 %-át lehet elfogadni a fentiek miatti eltérésre. ha
ebbe nem fér bele, akkor van gond. Alulfinanszírozottság esetén lehet plusz normatívát
igényelni, ez az óvatosság elvén alapszik.
Kerek Oszkár polgármester: Még nem tudják mi lesz a végső következménye a dolgoknak,
várják a végleges jegyzőkönyvet.
Molnár Istvánné képviselő: A Pénzügyi Bizottság foglalkozott a pénzintézeti váltás
kérdésével. Állásfoglalás: amennyiben az önkormányzatnak előnyös, nem okoz többlet
kiadást, átmehetnek esetleg a Takarékhoz.
Kerek Oszkár polgármester: Először is felvetődik a kérdés, egyáltalán van-e szükség
számlavezetési bank cseréjére? Nagy különbségek tudomása szerint nincsenek pénzintézetek
között. Nagyon sok ember a pénzét automatából veszi fel (önkormányzati dolgozók is). A
dolgozókat nem lehet kötelezni pénzintézet váltására. A megkeresésre egyébként 3
pénzintézet jelentkezett.
Horváth Sándor képviselő: Mostani számlavezető bankkal leülne, megbeszélné, tudja-e a
legkevesebb ajánlattal megegyező összegért vezetni a számlát. Nem szabad feladni a
pénzintézettel kapcsolatot, ha nem indokolt. A betét pedig egyértelműen piaci alapon
működik.
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Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: A Takarékszövetkezet ajánlata messzemenően a
legkedvezőbb, legkorrektebb. Az OTP-vel úgy látja semmiféle kapcsolat nincs, csupán a
pénzmozgást közlik. Mellette szól, hogy itt van helyben, a közelben, emberibb kapcsolat
alakulhatna ki. 13 kistérségi település közül 7-nek vezeti a számláját, közülük 2 most ment
vissza hozzájuk. Ajánlott számlavezetési díjaknál az OTP és Takarék között valóban nincs
nagy különbség. pl. rendelkezésre állási szolgáltatásért az OTP 3%-ot számol, a Takarék 1 %ért megoldaná. A Takarék többet számolna a számlán lévő pénzösszegre, mint az OTP. A
betétlekötés, hitel felvétel természetesen valóban piaci alapon történhet ettől függetlenül.
Pénzbeli támogatást ígérnek társadalmi és kulturális célokra. Ügyintézés helyben történne,
nem kellene személyeknek nap, mint nap Hatvanba utazni.
Horváth Sándor képviselő: A dolgozók jelentős részének hova utalnak bért? Ezt figyelembe
kell venni. A dolgozóknak is váltani kellene a pénz felvét különbsége miatt. 20 év alatt nem
jutott az önkormányzatnak eszébe, hogy átmenjen?
Habány György képviselő: A dolgozóknak nem kell átmenni feltétlenül a Takarékhoz, mivel
az drágább.
Kerek Oszkár polgármester: Attól tart, hogy ha átmennének a Takarékhoz, az OTP elviszi a
bank automatát. Nem lát akkora előnyt, hogy megérje a kockázat.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Korábban is felvetette, de nem találták jó ötletnek,
mert képviselőként a Takarékszövetkezet dolgozója volt.
Bódi Jánosné képviselő: A környékbeli munkahelyek dolgozóinak nagy része OTP-s
bankkártyával rendelkezik, a környékről is idejárnak, tragédia lenne, ha elvinnék az
automatát.
Megérkezett Balázs Ferenc képviselő.
Balázs Ferenc képviselő: Az ajánlatok nehezen értékelhetőek, nem lehet egyszerűen dönteni.
Valószínűleg nem jól kérte az önkormányzat az ajánlatot. Konkrét számokkal alávetve kellett
volna kérni. El kell dönteni, hogy az önkormányzat érdekeit, vagy a dolgozók érdekeit kell-e
ebben az esetben nézni. Az OTP éppen a környékbeliek nagy forgalma miatt nem fogja
elvinni az automatát. A Takarék tudomása szerint még nem támogatta a helyi dolgokat.
Habány György képviselő: A sportot már támogatták.
Balázs Ferenc képviselő: Nagy herce-hurcával jár a váltás, 1 nappal késik az utalásuk. A
jövőben törvény írja elő a határidő csökkenését. Tény, hogy a közelség költségcsökkentő
lehet. Elektronikus utalásra minden bank ad kedvezményt, nem érti, miért nem veszi ezt
igénybe az önkormányzat.
Molnár Istvánné képviselő: Azokra tudna hagyatkozni, akik ezzel dolgoznak, ő nem tudja
megítélni.
Ferge Jánosné jegyző: Nincs gondjuk a jelenlegi bankkal, jó a kapcsolat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a bankok ajánlatát: CIB ajánlatára senki
sem szavazott, OTP ajánlatra: 6 igen 3 tartózkodás, Takarékra: 2 igen többi nem.
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119/2009.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
számlavezető pénzintézet váltási lehetőségét megvizsgálta.
A Képviselő-testület az önkormányzat számláit továbbra is az OTP Bank Nyrtnél kívánja tovább vezetni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatát az
érintettekkel ismertesse.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy a középső, nettó 264/víz/220/csatorna m3/Ft-ot
fogadják el. A különbözetet visszaadják fejlesztésre. Abból talán megoldanák a Hold utca
ellátását csatornával.
Horváth Sándor képviselő: Árpád út Táncsics út környékén lévő vezetékekben
meglehetősen állott a víz, büdös. Nem látja a fejlesztést a vízmű részéről. A legalacsonyabb
árat javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Vízi közmű törvény készül. A szolgáltatásnak önfenntartóvá
kell válni, ezért nagymértékben fel fogják emelni a díjat. Akkor az üzemeltetőnek kötelezően
fejlesztenie kell.
Horváth Sándor képviselő: Ha nem tudja, hogy visszakapja-e az önkormányzat az emelt díj
bizonyos részét, hogy döntse el az emelést? A csatornabővítéshez ott van a csatornamű
társulat, ők akkor minek vannak.
Kerek Oszkár polgármester: Azt kell figyelembe venni, hogy pl. a Hold utcában most nem
sok lakót érint, de ha telkeket tudnának eladni, más lenne a helyzet. Szavazásra bocsátotta az
ajánlatok elfogadását: a./ ajánlat: 1 igen, b./ ajánlat: 10 igen, c./ ajánlat: senki.

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2009. (XI.26.) rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról

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

2010.évi Nettó díjak
264 Ft/m3
220Ft/m³

3. §.
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló
13/2009.(VI.25) rendelet hatályát veszti

Hort, 2009. november 26.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Felszólítást küldött a Csatornamű Társulatnak, mivel
végrehajtottak mindent, amit beterveztek. Már nem történik a részükről semmiféle fejlesztés.
A Hold út megoldódna a Vízrnű segítségével, a Kertalja úton pedig van, aki nem szeretné
bevezetni a csatornát, van aki bevezetné, ha technikailag megoldható.
Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Temetői Szabályzatot hasonlítsa össze a Gazdasági
Bizottság a meglévő helyi rendelettel, és később térjenek vissza a témára.
Javasolta továbbá, hogy a képviselők részére is lehetne adómentes internet használatot
támogatni, erről dönteni kell a költségvetésnél.
Tari István képviselő: A Gazdasági Bizottságnak Lovász Pál kérelmet adott be arra
vonatkozóan, hogy az ő telkei között van egy önkormányzati, cserét ajánl, hogy neki egyben
legyen a területe. Minden költséget Lovász Pál viselne.
Habány György képviselő: Egyforma területekről van-e szó?
Ferge Jánosné jegyző: Igen, a terület nagysága megegyezik. A csere által Lovász Pál
területei egymás mellett helyezkednének el, és az önkormányzatnak is összefüggő területei
lennének amivel jobban tudna gazdálkodni.
Balázs Ferenc képviselő: Olyan feltételt állapítsanak meg, hogy takarítsa ki a cseretelket, ne
legyen tele veszélyes hulladékkal.
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Kerek Oszkár polgármester: Mivel építési telek, beépítési kötelezettséggel adják át.
Tari István képviselő: Azzal a feltétellel fogadják el, hogy a területet tisztán adja át, előtte
azonban Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságnak ellenőrizni kell, milyen hulladékok
vannak ott.
A Képviselő-testület álláspontja az, hogy amennyiben a cserélendő terület környezetvédelmi
szempontból megfelelő és az ingatlanok átírásával kapcsolatos költségeket a kérelmező állja,
úgy a cseréhez hozzájárul.
Tari István képviselő: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta Barócsi Lajos bérleti kérelmét,
és azt támogatja, valamint Czibolya Béla bérleti kérelmét is. Ocskó- Sós Lászlóné közterület
foglalásával a bizottság már többször foglalkozott. Nem álltak rendelkezésre megfelelő
információk. A szabályzat szerinti összeget nem megfelelően fizettették vele korábban. A
bizottság javasolja a közterületek használatáról szóló 1/2009.(I.30.) rendelet kiegészítését
mely szerint az állandó jellegű épületnél:150 Ft/hó díj kerüljön a rendeletbe. Ocskó- Sós
Lászlóné esetében 35m2-ről van szó.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátotta a közterület foglalási díj módosítására
vonatkozó javaslat elfogadását. A képviselő-testület tagjai egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozták:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2009.(XI.26.) rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009.(I.30.) rendelet módosítása
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése , valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 54.§. (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján, Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közterületek használatáról szóló 1/2009.(I.30.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak
szerint módosítja.
1.§.
Az ÖR 2. számú mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A közterületek használati díj mértéke:
500 Ft/ m2/hó
150 Ft/ m2/hó

1. Időszakos jellegű épület, Építmény
Állandó jellegű épület, építmény
2.§.
A módosított, kedvezőbb díjtételeket 2009. január 01-től kell alkalmazni.
Hort, 2009. november 26.
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Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Horváth Sándor képviselő: A műszaki csoporttal fel kellene méretni a járdalapok állapotát,
és kiértesíteni a tulajdonosokat, hogy állítsák helyre. Minden tönkretett járdát helyre kellene
állíttatni. Nem okozhatnak ezzel balesetet az embereknek.
Gál Lajos fenyőfát ajánlott fel a köztérre. Tejkiosztás kiértesítőt utcán találtak kb. 5 db-ot,
valakinek ez hiányozni fog.(Árpád úton)
Az önkormányzat 2 rossz állapotú autója helyett nem lenne jobb egy jót üzemeltetni?

Habány György képviselő: Nem tudják melyik járda önkormányzati, melyik saját készítésű.
Tari István képviselő: Ahol csak az egyik oldalon van járda, a másik oldalon lakók
segítsenek a rendbe hozásban.
Kerek Oszkár polgármester: Amikor az önkormányzat elkészít egy utat, járdát, azt kell
tenni, hogy kiértesíteni a tulajdonosokat, tartsák rendben, védjék az állagát. A köztéren
általában nincs gazdája a dolgoknak.
Talán kisteherautóra lenne inkább szükség, és egy személyszállító kisebb buszra, amellyel
szállíthatnák a gyerekeket rendezvényekre
Bódi Jánosné képviselő:
tejadományozásáról.

Tájékoztatást

adott

az

önkormányzat

és

vöröskereszt

Kerek Oszkár polgármester: Javasolta, hogy beszéljék meg a decemberi testületi ülés
időpontját. Többek által javasolt időpont, december 12-én 17 óra. Mivel több téma nem volt,
megköszönte a megjelenést, és az ülést berekesztette.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Rózsavölgyi Jánosné
jkv. hitelesítő

Horváth Sándor
jkv. hitelesítő
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