Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. február 12-én
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
12/2009.(II.12.)
13/2009.(II.12.)
14/2009.(II.12.)
15/2009.(II.12.)
16/2009.(II.12.)
17/2009.(II.12.)
18/2009.(II.12.)
19/2009.(II.12.)

Tárgy
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
Farkas Lászlóné részére személyi illetmény megállapítása
Képzettségi pótlékok fenntartása
Méltányossági ápolási díj bevezetési lehetőségének elvetése
Rendőrség részére szolgálati motorkerékpár vásárlás
Egyház támogatása
Képviselők tiszteletdíjának folyósítását továbbra is felfüggeszti.
Munka-védőruha és ruházati költség juttatási szabályzat időbeni
hatályának meghosszabbítása
20/2009.(II.12.) 2009.évi közbeszerzési terv elfogadása
21/2009.(II.12.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007.évi hatósági tevékenységéről
2/2009. (II.13.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
3/2008. (II.13.) Az intézményi térítési díjakról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2009. február 12-én megtartott
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Bódi Jánosné
4. Erdélyi László
5. Habány György
6. Horváth Sándor
7. Molnár Istvánné
8. Rózsavölgyi Jánosné
9. Tari István
10. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Csontos András és Hegedűs Dezső képviselők
Később érkezik: Balázs Ferenc képviselő
Meghívottak: Novák Lajos könnyvizsgáló, Füredi István iskolaigazgató, Birnbaum Gyuláné
óvodavezető, Cseh Katalin Bernadett Kult. Centrum igazgató, Molnár Ferenc Települést
Üzemeltető Iroda vezetője, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Balogh Istvánné Központi
Konyha vezetője, Kiss Edit HECS intézményvezető, Kerekné Aradi Tünde Érdekegyeztető
Tanács tagja, Karczagné Nagy Klára Egészségügyi és Szociális Bizottság külső tagja, Fabu
Béla Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság külső tagja, valamint Kovácsné
Lőrincz Katalin pü. előadó, Kozák Gáspárné pü. csoportvezető.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javasolja, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalja meg a testület. A
napirendi pontokkal mindenki egyetért. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére:
Urbán Jánosné és Molnár Istvánné. 2 tartózkodás mellett mindenki elfogadja.
Javasolt napirend: 1./ Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Közbeszerzési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról
Előterjesztő: Ferge Jánosné jegyző
5./ Bejelentések, indítványok
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1./ Napirendi pont: Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
Kerek Oszkár polgármester: Az átmeneti gazdálkodás pozitív eredményt mutat.Mindenki
megkapta az anyagot, kéri a véleményeket.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Elfogadásra javasolja annyi változással, hogy 415 000 000 Ft
helyet 408.215 e Ft. Pozitívumként értékeli, hogy jelenleg 30 millió Ft lekötött pénze az
önkormányzatnak. Javasolja elfogadásra az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló
beszámolót. A képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
12/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, és
könyvvizsgálói véleménnyel ellátott, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
előterjesztést megvitatta, és azt tudomásul vétellel, elfogadta.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy a teljesített kiadásokat és bevételeket az önkormányzat 2009.
évi költségvetésébe szerepeltesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

2. Napirend: Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet-tervezetének megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság két menetben tárgyalta
a költségvetési tervezetet az intézményvezetőkkel. 2009-re 20 millió Ft hiány lesz, és a
költségvetés nem tartalmazza ennek a fedezetét, viszont az előző évi pénzmaradványból
leküzdhető a hiány. Tudni kell azonban, hogy a pályázatok önrészét is biztosítani kell. Felelős
döntést kell most hoznunk, képviselőknek, és intézményvezetőknek egyaránt. Kéri a
képviselő-testület tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Minden egyeztetésen részt vett. Nagyon nehéz év elé
nézünk. Sokszor szükséges módosítani, hiszen magasabb szinten is ez folyik. A
költségvetésnél az vették figyelembe, hogy csak a működés feltételei legyenek meg, viszont a
felújítások, fejlesztések csak akkor lesznek megvalósíthatóak, ha az anyagi helyzet engedi.
Béreknél vannak adható és kötelező dolgok. Igyekeztek betervezni a 2007-es szabályzat
szerint. Étkezési hozzájárulás köztisztviselőknek kötelező, közalkalmazottaknak adható, de
betervezték. A képviselők tiszteletdíját nem teszi lehetővé a helyzet, magas összeget
jelentene. Dologi kiadásokat nem lehet letörölni. Elektronikus ügyintézés kötelezősége miatt
fejlesztésre van szükség. Számítógépek leamortizálódtak, telefonközpont tönkrement, sok
technikai nehézséggel küzdenek a Hivatalban. A támogatott egyesületek közül nem mindenki
számolt el, melyet sürgősen pótolni kell. Normatív támogatások csökkentek, ki kell
gazdálkodni. Adót nem emelünk, vállalkozásokat kellene idehozni, munkahelyeket kellene
teremteni. Javasolja elfogadásra a költségvetést.
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Horváth Sándor képviselő: Tanulsággal szolgáltak az előkészületek. 10 évvel ezelőtt is
keményen felszólalt azért, hogy a körülmények miatt jobban oda kell figyelni. A kötelezően
adandó és adható dolgokat nem szabad összekeverni. Az intézményvezetők harcolnak azért,
hogy kapják meg, amit szeretnének. Leszakadnak a mennyezetek, rossz a fűtésrendszer,
beáznak a tetők, az épületek állaga nagymértékben romlik. Ez egy kicsit elszomorító. 5%-on
alul tartottuk a tervezett mínuszt, ez nagyra értékelhető. Ezek következtében megszavazza a
költségvetés elfogadását. Pályázatok nélkül nem oldhatók meg a fejlesztések, viszont át kell
nézni, hogy a sürgősebb állagmegóvásokat hogyan végezzük el.
Tari István képviselő: Nagyon sok munkával sikerül a költségvetést olyanná tenni, hogy az
megfelelő legyen. Az intézményvezetők ne hozzák olyan kellemetlen helyzetbe a testületet,
hogy alkudozni kelljen a túlzott tervekről. A mostani költségvetést jónak tartja, és nagyon sok
munka van mögötte. A polgármestert dicséret illeti ennek eléréséért. Az átvett helyzetből
kilábalás nagy odafigyeléssel, sok munkával sikerült. Egy rossz önkormányzatot kellett
kihúzni a mélyből. A lakosság azonban ezt nyilvánvalóan nem érzékeli. Valami fejlesztést
produkálni kell. A lakosság jobb létét is előtérbe kell helyezni.
Kerek Oszkár polgármester: Az elmúlt két év eredménye a költségvetés egyensúlyba tétele.
Amíg ide nem jutunk el, fejlesztésről nem lehet szó. Menet közben azonban több pályázatot
beadtunk, melyek segítségével fejlesztéseket tudnánk végezni. Sokszor nem olyan pályázatok
jelennek meg, amelyekre nekünk szükségünk lenne. Ebben az évben a Madách utat
szeretnénk megépíteni. Az Idősügyi Tanács több kérést terjesztett elő. Egy része rövid időn
belül teljesíthető, a többinek az anyagi vonzatát meg kell vizsgálni. Több adható dolgot
állapítunk meg a dolgozóknak, ami kb. 15 millióba kerül, a hiányunk viszont 20 millió, tehát
ebből nagy részét lefaraghatnánk. Nagyon gyorsan el lehet szórni a pénzt, de jövőre is
működni, fejlődni kell. Létre kell hozni annak lehetőségét, hogy befektetőket hozzunk ide. Az
intézmények amortizációja elszomorító. Korábbi években nem történt semmi felújítás. Fűtés
megoldásáról is gondoskodni kell. Fölöslegesen fizetünk ki milliókat havonta.
A rendőrségtől nyújtottak be igényt támogatásra. Ide tudjuk hozni a körzeti megbízottakat az
épületbe, melyért bérleti díjat kapnánk, de vissza is adjuk támogatásként. Robogót kértek
tőlünk. Az egyház is támogatást kért a templom felújítására. Javasolja, hogy a mai napon
állapítsanak meg egy összeget a részükre. Fontos lenne a csapadékvíz elvezetése. Ezért lenne
jó részt venni a közmunka programban. 30 ember foglalkoztatása lenne célszerű ebből a
keretből. Gondolnunk kell a jövőre is, hogy a falu tudjon fejlődni.
Bódi Jánosné képviselő: Rendszeresen részt vettek többen az előkészítésben, ott mindenki
elmondta véleményét. Most már jó előkészített anyag van előttünk. Elfogadásra javasolja a
költségvetést.
Molnár Istvánné képviselő: Egy kicsit ő is vásárban érezte magát az alkudozások kapcsán.
Az intézményvezetőknek is érezniük kell, hogy nem ellenségként húztak le a képviselők
bizonyos dolgokat, hanem éppen azért, hogy működhessenek az intézmények.
Kerek Oszkár polgármester: Ezután módosító indítványokat nyújt be.
Javasolja, hogy Farkas Lászlóné fizetését személyi béresítéssel állapítsák meg. A
családsegítésnél és házi szociális gondozásnál is kell munkát végeznie.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság álláspontjával szemben nem javasolja, hogy a
köztisztviselőktől megvonják az eddigi pótlékokat. Fontos, hogy a dolgozók olyan
végzettséggel rendelkezzenek, amelyre szükségük van. Javasolja, hogy csak az önkormányzat
érdekeit szolgáló továbbképzéseket finanszírozzák.
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Felmerült a védőnők vezetői pótlék jogossága is az egyeztetések során. A védőnők
egyenrangúan két körzetet visznek, de mindkettőnek nem fizethetnek vezetői pótlékot, mivel
nem szükséges, hogy két vezető legyen. Védőnők vezetői pótlékával kapcsolatban javasolja,
hogy törvények megvizsgálása után döntsenek.
Megkérdezi az Egészségügyi és Szociális Bizottság álláspontját a méltányossági ápolási díjjal
kapcsolatban.
Bódi Jánosné képviselő: Az összeget hagyják benne a költségvetésben, azonban a
felhasználás más formában történik, erről még leülnek tárgyalni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását. A méltányossági
ápolási díjjal kapcsolatban javasolja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság álláspontját
fogadják el a testület. A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

13/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2009.(I.29.) számú határozatát
figyelembe véve Farkas Lászlóné családgondozó részére személyi illetményt állapít meg,
mely az eddigi alap és kiegészítő illetmények valamint a vezetői pótlék összegének megfelelő
összegből áll.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

14/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változatlan formában fenntartja a
köztisztviselőknél a képzettségi pótlékok.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a továbbképzési tervek készítésénél a munkakörre előírt
képzettségek kerüljenek figyelembe véve.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

15/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a méltányossági ápolási díj bevezetésére
vonatkozó javaslatot megvitatta és az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát is
figyelembe véve annak bevezetését elutasítja.

Kerek Oszkár polgármester: Van-e javaslat a rendőrség és egyház támogatási kérésére?
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Horváth Sándor képviselő: A robogó megvásárlását támogatja a körzeti megbízottak
részére. Azok a civil szervezetek, akik nem számolnak el, ne kapjanak támogatást 2009-ben.
Ha az önkormányzat azt kéri, hogy január 30-ig adják be igényüket, és számoljanak el az
előző évi támogatással, akkor tegyék meg, ez a minimum, amit megtehetnek.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Egy kormányrendelet előírja, hogy naplófőkönyvet kell
vezetniük a civil szervezeteknek, évente 1-2 alkalommal hozzák be az önkormányzathoz,
ezzel megtörténik az ellenőrzést.
Kerek Oszkár polgármester: Írásban fogják kérni azokat, akik nem számolták el. Lehet,
hogy nem tudják felhasználni abban az évben teljes egészében, amikor kapják.
Molnár Istvánné képviselő: Támogatja a kismotor vásárlási lehetőséget. Szabjanak feltételt,
nagyobb rendőri részvételt kérjenek ennek fejében.
Kerek Oszkár polgármester: A rendőrhiány miatt nem tud itt lenni állandóan a körzeti
megbízott, mivel több települést kell ellátnia. Javasolja, hogy a rendőrség részére szolgálati
motorkerékpárt vásároljunk, melyet csak itt használhatnak Horton, a benzinköltség pedig a
bérleti díj visszaadásából származik. A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

16/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy darab szolgálati motorkerékpárt
vásárol a helyi körzeti megbízottak számára. A motorkerékpár az önkormányzat tulajdona
használatra átkerül a körzeti megbízottak részére. A képviselő-testület biztosítja a
motorkerékpár fenntartási, üzemeltetési költségeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tari István képviselő: Az egyház támogatását oly módon javasolja, hogy mondják, el mire
kívánják felhasználni, és a kivitelezőt az önkormányzat válassza meg.
Kerek Oszkár polgármester: Nem szólhatunk bele, kivel végeztessék el a munkát, csak
javasolhatjuk.
Horváth Sándor képviselő: A testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy egyeztessen az
egyházzal, mire költené a pénzt.
Molnár Istvánné képviselő: Ha benyújtana egy költségvetést a kanonok úr, valamely
munkafolyamatot támogatnánk, behatárolódna, mire adjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja Molnár Istvánné képviselő javaslatát,
melyet a képviselő testület egyhangúan elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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17/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az egyház támogatási
kérelmét. A konkrét támogatás formáját és összegét a kanonok úrral történő egyeztetést
követően állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

Kerek Oszkár polgármester: Dönteni kell a képviselők tiszteletdíjáról is.
Tari István képviselő: a képviselőknek jár a díjazás, egyéni dolog, hogy valaki igényt tart rá,
vagy nem.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjának
megállapítását. 1 tartózkodás mellett egyhangú szavazattal a képviselő testület az alábbi
határozatot hozta:

18/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők tiszteletdíjának folyósítását
2009. évben is felfüggeszti.
Határidő: 2009.12.31.
Felelős: polgármester,

Kerek Oszkár polgármester: A 2009.évi költségvetési tervezet tartalmazza a 2007. évben
elfogadott munka-védőruha és ruházati juttatások is. Amennyiben a testület megszavazza,
úgy ezen juttatások 2009. évre vonatkozóan is megmaradnak. A képviselő- testület egyhangú
szavazattal a képviselő testület az alábbi határozatot hozta:

19/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 109/2007.(10.17.) határozattal
elfogadott Munka-védőruha és ruházati költség juttatási szabályzatának hatályát 2009. évre
vonatkozóan is hatályban tartja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetések iránt intézkedjék.
Határidő: 2009. december 1
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A költségvetésben meghatározták részére a jubileumi jutalmat,
azonban erről lemond.
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Ferge Jánosné jegyző: Javasolja, hogy az összeg maradjon bent, és a polgármester
jutalmazásáról dönthet később is a testület. Pénzügyi Bizottsági ülésen szó volt szakmai
szorzókról. 8% szorzó lehetséges a műszaki csoportnál, 2 képesítésnél. A bizottság lehúzta
ezeket a költségvetésből. Kérdés, hogy visszaadjuk-e a fiúknak, vagy megnézzük más
területen is ezek jogosságát, pl. pedagógusoknál is.
Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg nem szükséges, hogy több ember kazánfűtői
kiegészítést kapjon, nem is kell egész évben fűteni, nem a régi módon kell már fűteni. Legyen
mostani elvárásnak megfelelő végzettsége valakinek, és ezt csak ősztől tavaszig kell végeznie.
Akkor illeti meg az illetőt az a pótlék, ha munkahelyén arra a szakmára szükség van. Molnár
Ferenc határozza meg, kiket akar fűtőként alkalmazni, annak járjon a pótlék.
Molnár Ferenc: A dolgozók elmondása alapján 3 főnek van gázfűtésről bizonyítványa. Nincs
rá szüksége mindegyiknek. Nem látta még a bizonyítványukat sem.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy ezt a kérdést napolják el, mert nem tudnak
dönteni róla.
Bódi Jánosné képviselő: Ha a munkaidejének a 10 %-ában használja, akkor jár a pótlék.
Horváth Sándor képviselő: Meg kell nézni, érvényesek-e a bizonyítványok.
Tari István képviselő: Nyelvvizsga után jár-e pótlék?
Kerek Oszkár polgármester: A jegyző készítse elő, és legközelebb tájékoztassa a képviselő
testületet a pótlékokkal kapcsolatban.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Ha kivettük a pótlékot Pénzügyi Bizottsági ülésen, akkor nem
tudjuk visszaadni nekik.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy egyelőre maradjon benne a költségvetésben,
legfeljebb módosítjuk.
Ferge Jánosné jegyző: A polgármester jubileumi jutalmára, jutalmára 3 havi bér van
betervezve, kérdése maradjon-e ez az összeg és mikor kerüljön átadásra a jutalom?
Molnár Istvánné képviselő: Mindenképpen javasolja a jutalom kifizetését, mivel a
polgármester nagyon sokat dolgozik, többször késő estig.
Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy napolják el ezt a kérdést, nem kíván ezzel
foglalkozni. Megkérdezi Novák Lajost van-e könyvvizsgálóként hozzászólása a
költségvetéshez.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Szűkülő költségvetésről van szó. Az beruházási, fenntartási
dolgokat nehezíteni fogja ez a helyzet. Legfontosabb volt a stabilitás megteremtése. Talán
most jutunk oda, hogy a célként kitűzött 5% megőrzése sikeres. Az önkormányzat
hitelképességét javítja esetleges hitel felvételénél. A működőképesség megőrzését végezzük.
Szigorúnak és takarékosnak kell lenni. Így tudjuk tartani 20 millió Ft hiányt. 110 ezerrel
növekszik a költségvetés a fiúk pótléka miatt. A 2009.évi költségvetést javasolja elfogadásra
408 325 e Ft kiadással, 387 718 e Ft bevétellel, és 20 607 e Ft hiánnyal. Helyi iparűzési adó
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növekedése hozhat többletbevételt, befektetők szerzésével. Nagyra értékeli, hogy a Pénzügyi
Bizottsági üléseken kész táblázatokról tudtak dolgozni, az intézmények is ilyen táblázatokba
dolgoztak.
Kerek Oszkár polgármester: Van 20 millió Ft hiánya az önkormányzatnak. A csökkentésére
tervet kell készíteni. Egy 20 millió Ft-os hitel felvételét jó lenne megszavazni, arra az esetre,
ha nem tudjuk finanszírozni pl. a pályázatokhoz szükséges pénzösszeget. Felül kellene
vizsgálni az önkormányzatnak az ingatlan politikáját, a lakosság számát is növelni kellene.
Most kéri az intézményvezetőket, Érdekegyeztető Tanács tagjait, mondják el véleményüket a
költségvetéssel kapcsolatban.
Füredi István iskolaigazgató: Az iskolánál arra elég a költségvetés, hogy működjön.
Egyelőre megelégszik az iskola, de úgy gondolja, hogy ha elkerülhetetlen javításokra lesz
szükség, melléjük áll a testület. Bővítik szeptembertől a lehetőségeket, bevezetik a német
nyelvoktatást, így talán a környékből gyerekeket hozhatnak ide.
Kiss Edit HECS intézményvezető: Nagyon nehéz dolga volt a költségvetésnél. Mindenről
lemondtak, ami lehúzható, de lehetnek változások a bérnél, és dologi kiadásoknál is.
Birnbaum Gyuláné intézményvezető: Jóval többre tervezte a költségvetést, azonban tudja,
hogy a nadrágszíjat meg kell húzni. Kéri, vegyék figyelembe a játszóeszközök és a parketta
balesetveszélyességét. Csak a működésre elég a költségvetés.
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Csak a fenntartásra irányították a figyelmet. Amennyiben a
tartalékokból lenne később lehetőség, kéri a képviselő testület támogatását.
Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum mb. igazgatója: Elégedett, megérti a
helyzetet.
Balogh Istvánné Központi Konyha vezetője: Megköszönik a hozzáállást.
Kerekné Aradi Tünde Óvoda Érdekegyeztető Tanács tagja: Megköszöni az önkormányzat
támogatását. Az életveszély elhárítását kérik, a tornaszoba álom marad. A parkettát viszont
használhatóvá kell tenni. Jó lett volna a korábbi években is javítani, nem most kellene
mindent egyszerre. Egy célért harcolnak, az intézmények és az önkormányzat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet tervezet
elfogadását. A képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (II.13.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben
meghatározottakat – a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
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A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő-testületére, annak szerveire és az
önkormányzat intézményeire, valamint a HECS Települések Intézményfenntartó Társulására.
2.§.
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a
polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri
hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város községgazdálkodási
feladatok, stb.
(3) A címrendet a költségvetési rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.
3. § .
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése
(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi
költségvetését
387.718 E Ft kiadással
408.325 E Ft Folyó bevétellel
20.607 E Ft Hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete és annak bontásai alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. és 2/1 számú mellékletei
tartalmazzák.
(4) A működési kiadások és bevételek címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos
állományi létszámot a 3 és 3/1. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele – kiadásainak feladatonkénti megosztását a 4.
és 4/1 sz. mellékletek tartalmazzák.
4. §
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és felhalmozási bevételek
forrásonkénti a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és felhalmozási kiadásainak
részletezését az 5/1. számú melléklet tartalmazza.
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5. §
(1) A tartalék felhasználás feladatonkénti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A céltartalék – szükség esetén – a pályázatok benyújtásához szükséges önrészt, az
általános tartalék az egyéb működési kiadásokra, egyéb tartalék pedig az intézményi
karbantartási, felújítási és eszközbeszerzés fedezetére szolgál.
(3) A céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület által meghatározott fejlesztési
és pályázati célok figyelembe vételével a polgármester gyakorolja.
(4) Az általános és egyéb tartalék rendelkezés jogát a főösszeg megváltoztatása nélkül a
polgármester gyakorolja. Az előirányzat felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet
a beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatja.
6. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat három éves alakulását tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A képviselőtestület több éves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 8. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, valamint a nyújtott hitelek és
kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint bontását 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat intézményeinek likviditási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

8. §
A képviselőtestület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. §.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben a
polgármester és a jegyző javaslata alapján módosíthatóak.
(2) Az államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5 millió Ft éves összeghatárig a
polgármesterre ruházza át.
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(3) A végrehajtott, előirányzat átcsoportosításáról a polgármester az előirányzat módosítást
követő 30 napon belül, de legkésőbb negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt, vagy végrehajtott előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - a jegyző
által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, - negyedévente dönt.
10. §.
A polgármester gondoskodik az Áht 108. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyon
rendeletében meghatározott értékhatár feletti – vagyon értékesítése esetén a nyilvános
(indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás megtartásáról.
11. §.
(1) Amennyiben az önkormányzati intézmények működése, valamint a fejlesztési feladatok
végrehajtása szükségessé teszi, úgy a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján, a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság egyetértésében a számlavezető pénzintézettől rövid
lejárú, fejlesztési, illetve munkabér hitelt igényelhet, illetve a meglévő hitelkeret felemelését
kezdeményezheti.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
12. §.

A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése
(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított
önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból
biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul
teljesíteni tudja.
(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott
céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
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költségvetési többlettámogatást igényel.
működése, valamint a fejlesztési feladatok

Amennyiben az önkormányzati intézmények

(6) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
tekintetében a polgármesteri hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4.§.(5) bekezdése alapján, külső erőforrás bevonásával
köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a
képviselő-testületet tájékoztatni.
13. §.
Záró és egyéb rendelkezések
Ezen rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hort, 2009. február 12.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
3. napirend: Közbeszerzési terv elfogadása

Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban:
Horváth Sándor képviselő: Szemétszállítás hogyan történik? A díjbeszedés időpontját nem
tudják az emberek.
Kerek Oszkár polgármester: A napokban kerültek ki a plakátok, a díjakat február 17-én és
24-én szedik. 2010-ig szól a jelenlegi szerződés, ügyvéd vizsgálja a helyzetet. Közbeszerzést
írtak ki tudtunk nélkül, ezért talán előbb kiléphetünk. Rekultivációs pályázat első fordulóján
túl vagyunk, most jön a 2. forduló.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolta a
hulladékszállítási díj emelését. Most az önkormányzat fizeti a lakosság helyett a
különbözetet?
Kerek Oszkár polgármester: Igen. Az előző testületi és bizottsági üléseken is volt már róla
szó. A közszolgáltatások árát valakinek, végső soron az önkormányzatnak ki kell fizetni.
(Balázs Ferenc megérkezik)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e javaslat, vélemény a közbeszerzéssel kapcsolatban?
Szavazásra bocsátja elfogadását. A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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20/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.évi
CXXIX.törvény 5.§-a alapján az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2009. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét:

Sorszám

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. évi
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
Háziorvosi
34.873
rendelők
áthelyezése
infrastrukturális
fejlesztéssel
Szabadság tér
22.897
megújítása
Út és járdaépítés
12.830
Polg. Hiv.
830
épületének
átalakítása
Vásárolt
10.827
szolgáltatás –
szoc. és
gyermekétkeztetés
Szemétszállítás
18.000

Megjegyzés: A Közbeszerzési tv. 2009. ápr. 1-i változása miatt az egyszerű közbeszerzésekre
vonatkozó ajánlattételi felhívásokat is meg kell jelentetni a Közbeszerzési Értesítőben.
* A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzések vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzések esetében a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a
módosítás indokát is.
** a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a
közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzések vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzések esetében a közbeszerzési tervet
módosítását kezdeményezze.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon
be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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4./ Napirend: hatósági munka
Ferge Jánosné jegyző: Változott egy köztisztviselő munkaköre, ügyintéző-ügykezelő lett az
eddigi ügykezelő, ugyanis Erdélyi Józsefné sikeres közigazgatási alapvizsgát tett. Kovácsné
Lőrincz Katalin közigazgatási szakvizsgát fog tenni ebben az évben. Kovácsné áthelyezésével
növekedett a felsőfokú végzettségűek aránya. A tárgyi feltételek nem túl jók. Sokan
dolgoznak egy irodában, technikailag nagyon rosszul állunk. Ügyiratforgalom nem csökken,
11 ezer felett van. Ismerteti a főbb adatokat.
Tari István képviselő: A szabálysértési pénzbírság a horti önkormányzathoz érkezik?
Ferge Jánosné jegyző: Sajnos nem, illetékbélyeggel róják le.
Horváth Sándor képviselő: Magas a felsőfokú végzettség. Szakmai, vagy egyéb? Szerinte
csak a szakmai számít. A besorolások hogyan alakultak? Mennyire szakmai szempontból
történik? Hogy értékeljük az ügyiratforgalmat? Ha elosszuk ügyintézőnként, nem túl sok jut
naponta.
Ferge Jánosné jegyző: A felsőfokú végzettséget el kell ismerni, ha nem szakmai végzettség
akkor is. Besorolás szempontjából az eltöltött évek adnak különbséget.
Horváth Sándor képviselő: Ha egy középfokú végzettségű megfelel az elvárásoknak,
rendesen dolgozik, anyagilag előnyösebb az önkormányzatnak, mint egy nem szakmai
felsőfokú végzettségű dolgozó.
Ferge Jánosné jegyző: A középfokú végzettségnek is meg vannak az alkalmazási előírásai,
anyagilag sosem éri utol a felsőfokú végzettségűeket.
Kerek Oszkár polgármester: Középfokú végzettségűeket kellene alkalmazni a jegyző
kivételével. Eddig felvették a felsőfokúakat, most már adott a helyzet, nem rúghatjuk ki ezért
a régi dolgozókat.
Horváth Sándor képviselő: Van a kötelező bér, van, amit szeretnénk adni. Nem biztos, hogy
rendben vannak a besorolások.
Ferge Jánosné jegyző: A besorolások rendben vannak, felügyeleti szervek ezt folyamatosan
ellenőrzik is. Nem helytálló a felvetése.
Kerek Oszkár polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás? A
besorolásokkal foglalkozhat a belső ellenőr.
Molnár Istvánné képviselő: Szeretne bővebbet tudni arról, hogy a közadat milyen plusz
munkát jelent, valamint az ellenőrzések tapasztalatai kimaradtak a beszámolóból.
Ferge Jánosné jegyző: 2008-ban nem volt ilyen célellenőrzés. Szociális intézményeknél
voltak ellenőrzések. MÁK folyamatosan nézi a beküldött anyagokat. Közadat közzétételi
kötelezettség 2008 nyarán indult. Törvény írja elő, mit kell feltenni a honlapra, pl.
önkormányzat jegyzőkönyveit, előterjesztéseket, ellenőrzések tapasztalatait. Ezeket archiválni
kell, és egy évig biztosítani kell a hozzáférést.
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Kerek Oszkár polgármester: 2008-ban a Támogató Szolgálatot ellenőrizték, ebben az évben
a „Segítő Kéz” Alapszolgáltatási Központot. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A
képviselő testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
21/2009.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort község önkormányzatának képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal 2008.évi hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta, és az abban foglalt kiemelt célokat tudomásul
vétellel elfogadta.
5. Napirend: Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezet
megvitatása.
Ferge Jánosné: Elszámolás történt az előterjesztés 2. oldalon 25 férőhellyel számoltunk, de
csak 20 férőhelyes, így változik az összeg. A rendelet tervezetben óvodás gyermekeknél
térítési díj 63 helyesen, és nem 53 Ft.
Balázs Ferenc képviselő: 20 férőhellyel számolt önköltséget, de 13 fő van az ÖNO-ban.
Miért nem 13-al számol? Így nem tudja elfogadni.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Ha 13 főre számolunk, az önköltség akkor is annyi lesz. Ha 20
főre kérünk normatívát, és csak 13 van, vissza kell fizetni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díjakról szóló rendelet
elfogadását. Ezt követően a képviselő testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a
következő rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009.(II.13.) rendelete
Az intézményi térítési díjakról
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 az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az étkeztetés intézményi térítési díját az
élelmezési nyersanyag költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült
költségek figyelembevételével egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:

Ellátásban részesülő:
Óvodás gyermek

Nyersanyag
ktg.( ÁFÁ-s)
315

Rezsi+ Áfa

Térítési díj

-

315

Szállítási
költség
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- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna
Iskolás gyermek
- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna
Felnőtt:
Szoc.étkezés:
nyugdíjminimum 150%-át meg
nem haladó jövedelem esetén
nyugdíjminimum 150%-a és
300%-a közötti jövedelem esetén
nyugdíjminimum 300%-át
meghaladó jövedelem esetén
étkezés önköltség:

63
189
63
380
86
244
50
309

321

63
190
63
380
86
244
50
630

77

80

157

50

97

101

198

50

130

135

265

50

255

265

520

2.§
A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja:
nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén
nyugdíjminimum 150%-a meghaladó jövedelem esetén
önköltsége:

362 Ft/óra
412 Ft/óra
497 Ft/óra

3.§.
Nappali ellátás esetén térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni.
Az ellátás önköltsége:1.933- Ft/nap
4.§.
3./ A személyi térítési díjat az intézményvezető a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 116. § és 117.§ (1) és (2) bekezdés, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 148.§ -151
§ bekezdéseinek figyelembe vételével állapítja meg.
5.§
1./ A képviselő-testület alkalmazottai étkeztetéséhez, azok nyilatkozata alapján havonta
10.000 Ft természetbeni, vagy 5.000.-Ft értékben étkezési jegyet biztosít. A polgármesteri
hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben előírtak szerinti étkezési térítést kell
biztosítani.
.
6.§.
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A központi költségvetés által biztosított étkeztetéssel összefüggő támogatással az élelmezési
napló alapján a Központi Konyha vezetője számol el. A gyermekétkeztetés rezsi költségét a
képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
7.§
1./ Ezen rendelet 2009. március 01-én lép hatályba.
2./ a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 4/2007.
(II.15) rendelet hatályát veszti.

Hort, 2009. február 13.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: A helyi körzeti megbízott megkereste azzal, hogy több
fórumon tarthasson tájékoztatást a lakosságnak a bűnmegelőzésről.
Balázs Ferenc képviselő: Nappali betörések sajnos problémát okoznak, ugyanis ezek az
emberek be sem jelentik az esetet, idősek, könnyen becsaphatóak.
Horváth Sándor képviselő: Idősügyi Tanács ülésén felvetődött, hogy a volt Mezőgép előtt
többen elestek a járda miatt. Kié az épület?
Kerek Oszkár polgármester: A járda a közútkezelő tulajdona. Az épület az Agrodiszkont
tulajdonosáé.
Balázs Ferenc képviselő: Január 31 volt a határidő a civil szervezetek elszámolására. Február
25-ig jó lenne elszámolni.
Kerek Oszkár polgármester: Lehet, hogy pontosítani kellene, mire adjuk a pénzt, és utána el
tudnának számolni. Egy költségvetést készíthetnének az igényhez. Intézményeinket át kell
sorolni, testületi határozat szükséges hozzá. Kanonok úrral tárgyalt többek között a temetőről.
Most át tudnánk venni, mivel lehetőség nyílik pályázatra, melyet az önkormányzat
sikeresebben pályázhatna. Jogszabály korábban meghatározta, hogy kell a temetőket ellátni.
Javasolja, hogy levélben forduljunk az egyházhoz, melyben felhívjuk a figyelmet a
jogszabályi kötelezettségére. Saras az egész temető. Közmunkásokkal rendet lehetne tenni.
Régi síremlékeket meg kellene őrizni.
Tari István képviselő: Ha megszavaztuk a templom támogatását, biztos, hogy jól tettük?
Kerek Oszkár polgármester: Meghatározhatunk bármilyen kis összeget is a templomra, és
nagyobb részét adhatjuk a temetőre. A történelmi temetőt nem szabad megszüntetni.
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Horváth Sándor képviselő: Nem javasolja, hogy teljes egészében vegye át az önkormányzat
a temetőt. Egy szervezet megalakításával gondoskodni lehetne a temető rendbe hozásáról.
Nem lehet kizárni az egyházat teljesen. Kompromisszumot kell kötni. Nincs megfelelő
összhang az önkormányzat és az egyház között.
Balázs Ferenc képviselő: Mindig is ellenezte a temető átvételét. Az állapotáért a jelenlegi
tulajdonosa a felelős. A bevételről valószínűleg nem akarnak lemondani. A község lakosságát
erről tájékoztatni kell. A történelmi temető megszüntetése rossz fényt vet az egyház
vezetőjére. Ésszerű megoldás, amit Horváth képviselő úr javasolt. Jónak tartja a polgármester
ötletét, hogy adjon az önkormányzat valamennyit a templomra, de többet a temetőre, és
kötelezhető, hogy arra költse.
Kerek Oszkár polgármester: Meghívja kanonok urat, és együtt beszéljék meg a problémát.
Horváth Sándor képviselő: Egyetért a javaslattal
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést,
és az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Urbán Jánosné
képviselő
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