Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 12-én
15 órakor megtartott üléséről.
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Tárgy
120/2009.(XII.12.) A községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi munkatervének
elfogadása
121/2009.(XII.12.) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010. évi munkatervének
elfogadása
122/2009.(XII.12.) A Közoktatási,- Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság
tovább működtetéséről
123/2009.(XII.12.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. évi
munkatervének elfogadása
124/2009.(XII.12.) A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. évi
munkatervérnek elfogadása
125/2009.(XII.12.) Béren kívüli juttatások
126/2009.(XII.12.) Folyószámlahitel igénylése
127/2009.(XII.12.) 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítása
128/2009.(XII.12.) Kulturális Centrum vezetői álláshelyre pályázat kiírása
129/2009.(XII.12.) Pályázat benyújtása a község fő terének rekonstrukciójára.
Rendeletek
Tárgy
23/2009.(XII. 12.) A helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 15/1995.(XI. 15.) rendelet
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzatának 2009. december 12-én megtartott testületi ülésén a
Kulturális Centrum dísztermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bódi Jánosné és Habány
György. Ismerteti a meghívón feltüntetett napirendi pontokat. Kéri, hogy a javaslatokat a
testület fogadja el. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket és a napirendet elfogadta.
Javasolt napirend:
1./A községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi
munkaterve
2. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010. évi munkaterve
3. Közoktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. évi
munkaterve
4. Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. évi munkaterve
5. Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. évi munkaterve
6. Bejelentések, indítványok
1./ Napirend: A községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Az aktualitásokhoz igazították a jövő évi munkatervet. A
következőket javasolja: az Érdekegyeztető Tanács tagjai vegyenek részt a költségvetés
előkészítésében, a támogatott szervezetek, egyesületek képviselői számoljanak be a
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támogatások felhasználásáról. A munkatervben szerepel a Kulturális Centrum vezetői
pályázat elbírálása, de maga a pályázati kiírás nem. A pályázati kiírás elfogadására ezen
testületi ülésen kerül sor. Az óvoda vezetőjének lejár a megbízatása, 1 éve van még a
nyugdíjig, javasolja, hogy a képviselő-testület pályázati kiírás nélkül hosszabbítsa meg a
vezető kinevezését. A gyámügyi beszámoló elkészítésénél részt vehetnének az óvoda és
iskola GYIV felelősei is. Szeretné, ha napirendbe tennék az I. negyedév pénzügyi helyzetének
megtárgyalását. Az iskolai társulást viszont levehetnék napirendről, mivel nem kapnának több
normatívát. Szavazásra bocsátja a fenti javaslatok elfogadását. A képviselő-testület a 2010.
évi munkatervet a fenti változtatásokkal egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
120/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.évi
munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta és a szóbeli
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján
az ülések összehívásáról gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2010. december 31.
Felelős: polgármester

2./ Napirend: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Mivel nincs kiegészítés, egyéb javaslat, elfogadásra javasolja
az előterjesztett munkatervet. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
121/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 2010. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos 2010. december 31.
Felelős: bizottság elnöke
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3. Napirend: Közoktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottság
2010. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: A bizottság nem készített munkatervet, nem is működik,
felvetődik a kérdés, van-e értelme működtetésének. Oktatási területen az intézmények
rendben működnek, kulturális terület szintén működik. Javasolja a bizottság megszüntetését.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban.
Ferge Jánosné jegyző: Kötelezően a pénzügyi bizottság működését írja elő a törvény, a többi
bizottság működtetése nem kötelező.
Tari István képviselő: Sajnálná, ha nem működne a bizottság a korábbi formájában. Részt
vehetnének az oktatási intézmények munkájában is, esetleg csak oktatási bizottságként.
Habány György képviselő: Ha marad a bizottság, az eddigi formájában javasolja azt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy az eddigi formában, vagy csak
oktatási bizottságként működjön tovább a bizottság. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal azt fogadta el, hogy a korábbi formájában működjön tovább a bizottság. Kéri,
hogy a következő ülésre készüljön el a munkatervük.
122/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási,Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. évi változatlan
formában történő továbbműködését megszavazta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a 2010. évre vonatkozó munkatervét
a következő testületi ülésre nyújtsa be.
Határidő: 2010. február 11.
Felelős: bizottság elnöke

4. Napirend: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. évi munkaterve
Bódi Jánosné képviselő (a bizottság elnöke): A bizottság szeretné, ha az Idősügyi Tanács
tájékoztatást adna munkájáról. Ezt az igényt a munkaterv is tartalmazza.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal elfogadta a munkatervet, és az alábbi határozatot hozta:
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123/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
és Szociális Bizottság 2010. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2010. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

5./ Napirend: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. évi munkaterve
Tari István képviselő (a bizottság elnöke): A munkatervüket nem lehet témánként előre
meghatározni, mert mindig az aktualitások adják a következő ülés napirendjét. Ebben
különbözik a többi bizottságtól.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Költségvetési Bizottság
munkatervének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
124/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 2010. évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2010. december 31.
Felelős: bizottság elnöke

6./ Napirend: Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a dolgozók étkezési
hozzájárulásáról 2010. január és február hónapokra vonatkozóan, a költségvetés elfogadásáig.
Valószínű, hogy a későbbiekben is csak az étkezési hozzájárulás fizetésére lesz lehetőség, ezt
is 25 % adó terheli.
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Csontos András képviselő: Úgy tudja egyedül az internet hozzájárulás adómentes. A
dolgozók hol tudják beváltani az étkezési utalványt? Javasolja, hogy most szavazzák meg a
javasolt 10 000 Ft-os étkezési utalványt január, február hónapokra. A költségvetésnél
döntsenek arról, hogy választhassanak a dolgozók, internet vagy étkezési utalvány között.
Kerek Oszkár polgármester: A meleg étkezési utalványt több futárcég is elfogadja,
valamint több üzletben levásárolható.
Balázs Ferenc képviselő: Nem kötelező előre dönteni erről, visszamenőleg is megkaphatják
a dolgozók majd a költségvetés megszavazása után. Nem tartja jónak, hogy előre szavazzanak
erről. Kapnak a dolgozók fizetést, abból tudnak étkezni.
Ferge Jánosné jegyző: A jelenlegi szavazás csak a január, február hónapokra vonatkozik.
Habány György képviselő: Javasolja, hogy a két hónapra szavazzák meg az étkezési jegyet a
dolgozóknak.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a dolgozók megkapják-e a két
hónapra a 10 000 Ft étkezési hozzájárulást, vagy utólag kapják meg a költségvetés elfogadása
után. A képviselő-testület 1 nem és 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hivatal vezetésének
javaslata alapján, a cafetéria rendszer bevezetéséig a közalkalmazottak és
köztisztviselők részére - 2010. január és február hónapokban - béren kívüli
juttatásként, 2009. évben biztosított melegétel utalvány nettó értékét
biztosítja.
Határidő: 2010. január, február hó
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy a folyószámlahitelt tartsák fenn
szükség esetére. Nem szeretné igénybe venni, de mint lehetőséget jó lenne megtartani. A
képviselő testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

126/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete az esetleges
átmeneti likviditási hiány, illetve a számlák zökkenőmentes kifizetése
érdekében azzal a kéréssel fordul az OTP Bank Rt. Egri Igazgatósága
felé, hogy a 2009.december 30-tól 2010. december 28-ig Hort Község
Önkormányzata részére 5 millió forint folyószámlahitel nyújtson.
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A hitel fedezete: a futamidő alatti költségvetési bevétel.
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a hitel visszafizetésére, és arra, hogy azt 2010. évi
költségvetésébe betervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szerződés aláírására.
Határidő: 2009.december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: A jövő évi hulladékszállítási díjra 2 verziót javasol a
Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. Ha megszüntetik a hulladékudvarokat, az önkormányzat a
lakossági díjba beszállhatna ezzel az összeggel, így kisebb mértékben terhelnék a lakosság
kiadásait. A tonnánkénti ár elég drasztikus, ezért még próbál tárgyalni kisebb mértékű
emelésről az AVE-val, és inkább a 2. verzió felé kell haladni.
Horváth Sándor képviselő: A lakosságra kényszerítette az AVE a 40 liter/fő mennyiség
kifizetését. Az önköltség minden variációban ugyanaz. 26,3%-os emelés lenne, ha az első
variációt fogadnák el.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak olyan települések, ahol 15-20 000 Ft az éves díj
egységesen, létszámtól függetlenül. Itt 13-14 000 Ft között van a díj 3 főtől. Halasszák a
döntést későbbre, előbb tárgyalásokat javasol. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
Ferge Jánosné jegyző: Belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy
korábban elfogadták a tervet 852 000 Ft-tal, azonban a kistérségnél csak 395 000 Ft áll
rendelkezésre. Polgármester úrral egyeztetve, a költségek csökkentése érdekében javasolja,
hogy a féléves beszámoló, illetve a két választás ellenőrzése maradjon ki a belső ellenőrzési
tervből. Így kijönnének a 395 000 Ft-ból. A féléves beszámolót a könyvvizsgáló is át tudja
tekinteni, a választási pénzek elszámolásának ellenőrzésére, kormányrendelet alapján a HVI
tagjai közül kell egy személyt kijelölni. Ez utóbbi pénzeszköz felhasználását a TVB is
ellenőrzi.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben a testület a meghatározottakon kívül mást is
szeretne ellenőriztetni, akkor azért fizetni kell. Erre is van lehetőség. Szavazásra bocsátja a
javaslatok elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

127/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Hort Községre
vonatkozó 395.000.- Ft kistérségi kiegészítő normatíva ismeretében a
116/2009.(XI.26.) számú határozatával elfogadott 2010. évi belső
ellenőrzési tervének 4. és 5. pontját a belső ellenőrzési tervből törli.
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Felkéri a hivatal vezetését, hogy a módosított ellenőrzési tervet a belső
ellenőrrel és Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással ismertesse.
Határidő: folyamatos 2010. december 31.
Felelős: Belső ellenőr, Jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum vezetői állásra ismét szükséges kiírni a
pályázatot.
Horváth Sándor képviselő: Ebből megint probléma lesz, hányadszor ismétlik a pályázat
kiírását?
Ferge Jánosné jegyző: A korábbi pályázati kiírástól nem nagyon térhetnek el.
Összetett intézményről van szó, ezért minden egyes jogszabályi feltételnek meg kell felelni.
Eredménytelen volt a pályázat ezért kell újra kiírni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, a pályázat ismételt kiírását. A képviselő-testület
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

128/2009.(XII.12) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Könyvtár, Közösségi ház és Helytörténeti
Kiállítóhely („Kulturális Centrum”) intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3014 Hort, Szabadság tér 23-23/A. .
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
egyszemélyes felelős vezetőként irányítja az intézményt, biztosítja a szakszerű és törvényes
működést, a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, – a gazdálkodásban a szakmai
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése – gazdálkodási,
kiadmányozási, fegyelmi és ellenőrzési jogkör gyakorlása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, szakirányú,
 Közművelődési vagy könyvtári területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
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Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Médiamatikus,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 ECDL
 összevont intézményben szerzett vezetői tapasztalat
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szervező készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai-vezetői program
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okirat másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban résztvevők
megismerhetik
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek Oszkár polgármester nyújt, a
+36378001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hort Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(3000 Hort, Szabadság tér 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 227/2010, valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezető.
 Személyesen: Kerek Oszkár polgármester, Heves megye, 3014 Hort, Szabadság tér 40.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület
bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hivatalos Értesítő
www.hort.hu

Ferge Jánosné jegyző: Kéri a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozataikat szíveskedjenek
időben leadni.
Az egyház elküldte a Temető Szabályzatát azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület
tudomásul vétellel fogadja el.
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Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság hasonlítsa össze a
szabályzatot a törvényi előírásokkal, és az érvényes önkormányzati rendelettel, és a
Képviselő-testület csak utána fogadják el.
Javaslatot tesz arra, hogy a korábbi Egészségcentrumos pályázat felülvizsgálata után
ismételten adjanak be pályázatot, illetve szavazzák meg az ehhez szükséges önerőt.
Van egy olyan pályázati lehetőség is, ahol azok a települések indulhatnak, akiket a Cukorgyár
bezárása előnytelenül érintett.
Parképítésre lehet igénybe venni, maximum 20 mill. Ft értékben, és csak az Áfa tartalmat
kellene az önkormányzatnak fizetni. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. Ezt követően
a képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2009.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet
alapján (jogcímkód: 8.352.01) támogatási kérelmet nyújt be a község fő terének
rekonstrukciójára. A projekt nettó összege 21.770.576,- Ft, mely 100 %-ban
támogatott. A saját forrás az 5.442.644 Ft összegű ÁFA, melyet az Önkormányzat
a 2010. évi költségvetésből biztosít.
A project megvalósítási helye: 3014 Hort, Szabadság tér 23
A project megvalósítási hrsz: 1723
Felelős: polgármester
jegyző
Határidő: kiírás szerint

Kerek Oszkár polgármester: A Falumegújítási pályázatra közbeszerzést kell kiírni, mivel az
összeg meghaladja a 25 millió Ft-ot. A közbeszerzési eljárás lefolytatására árajánlatokat
kértünk be. Árajánlatok alapján a legkedvezőbb 275 000 Ft, de van olyan is, aki 500 000 Ftért készítené el. Az építési engedély rendelkezésre áll a polgármesteri hivatal mögötti
parkolóhoz, ez után indulhat a közbeszerzés. Javasolja, hogy az alacsonyabb árat ajánló céget
bízzák meg. Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell létrehozni, mely megállapítja a nyertest.
Horváth Sándor képviselő: A Leader nem foglalkozik közbeszerzés kiírásával?
Kerek Oszkár polgármester: Sajnos nem.
Balázs Ferenc képviselő: A 275 000 Ft-os ajánlathoz még plusz költséget is írhatnak, nem
biztos, hogy a végén az lesz a legolcsóbb.
Tari István képviselő: Több információ birtokában döntsenek erről a kérdésről.
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Ferge Jánosné jegyző: A hatályos helyi iparűzési adó rendeletben szerepel az ideiglenes
jellegű tevékenységek adózása is, melyet akkor kell fizetni, ha községünk területén más
településen székhellyel rendelkező vállalkozó, ideiglenes jelleggel vállalkozói tevékenységet
végez. Régebben, amikor a rendelet készült csatornahálózat és gázvezeték építésekor, több és
ellenőrizhetőbb ideiglenes vállalkozás volt községünkben. Ma már nagyobb vállalkozások
ideiglenes megjelenése községükben nem jellemző. Az új jogszabályi változás miatt az
ideiglenes tevékenységet az APEH-nek azonnal jelenteni kellene, de nincs olyan
információnk, hogy melyik lakosnál dolgozik ilyen vállalkozó. A lakosokon csapódna le e
tevékenység adóztatása, így az ő érdekük is az, hogy ezen tevékenység adóztatása
megszűnjék.
Javasolja, hogy az ideiglenes jelleget vegyék ki a rendeletből. Januártól már át kell adni az
APEH felé a HIPA – val kapcsolatos dolgokat, ezért célszerű most ezt megszüntetni.
Hegedűs Dezső képviselő: Az önkormányzatnak lenne ezzel is munkája, és az APEH szedné
be a pénzt. Javasolja a módosítást.
Csontos András képviselő: Az APEH a be nem fizetett adót is megfizeti az
önkormányzatnak, vagy csak a ténylegesen befizetettet?
Ferge Jánosné jegyző: A be nem fizetettet is utalja, és év végén van az elszámolás. A
hátralékosoktól az APEH fogja behajtani a pénzt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HIPA ideiglenes jellegének eltörlését. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/ 2009.(XII. 12.) rendelet
A helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 15/1995.(XI. 15.) rendelet
módosítása
Hort község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló
15/1995.(XI.15.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
Az ÖR 7.§.(2) bekezdése 2009. december 31-vel hatályát veszti.
2.§.
E rendelet 2010. január 01-én hatályát veszti.
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Hort, 2009. december 10.
Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, megköszöni a megjelenést, és az
ülést bezárja.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Bódi Jánosné
képviselő

Habány György
képviselő
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