Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010 február 11-én
15 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
Tárgy
1/2010.(II.11.) Átmeneti gazdálkodásról szóló jelentés elfogadása
2/2010.(II.11.) Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének jóváhagyása
3/2010.(II.11.) Batthyány József Általános Iskola 2010. évi költségvetésének
jóváhagyása
4/2010.(II.11.) Benedek Elek Óvoda 2010. évi költségvetésének jóváhagyása
5/2010.(II.11.) HECS 2010. évi költségvetésének jóváhagyása
6/2010.(II.11.) Kulturális Centrum 2010. évi költségvetésének jóváhagyása
7/2010.(II.11.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének jóváhagyás
8/2010.(II.11.) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
9/2010.(II.11.) Cafetéria Szabályzat
10/2010.(II.11.) Birnbaum
Gyuláné
óvodavezetői
megbízatásának
meghosszabbítása
11/2010.(II.11.) PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft
megbízása a közbeszerési eljárás lefolytatására
12/2010.(II.11.) 2010. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása
13/2010.(II.11.) 2010. évi Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
14/2010.(II.11.) Kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása
15/2010.(II.11.) Munkaruha – védőruha juttatási szabályzat
16/2010.(II.11.) Közoktatási,Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2010.évi
munkatervének elfogadása
17/2010.(II.11.) Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetként történő kijelölése
18/2010.(II.11.) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között létrejött, a
munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodást jóváhagyása
19/2010.(II.11.) 2010-2011. években a megvalósítási terv elkészítésétől való eltekintés
20/2010.(II.11.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
21/2010.(II.11.) Pályázat benyújtása a Batthyány József Általános Iskola fűtési
rendszerének (kazánházának) korszerűsítésére, valamint elavult
nyílászáróinak cseréjére.
22/2010.(II.11.) Pályázat benyújtása a háziorvosi rendelők áthelyezésére
infrastrukturális fejlesztésére
Rendeletek
Tárgy
1/ 2010. (II.11.) A hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
szóló 15/2009. (VII. 14.) rendelete módosítása
2/ 2010. (II.11.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
3/ 2010. (II.11.) Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 20/2007.(IX:30.) rendelet
módosítása
4/2010.(II.11.) Az intézményi térítési díjakról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2010. február 11-én megtartott képviselő-testületi
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. 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: Csontos András képviselő
Meghívottak: AVE képviseletében: Hegedűs Tamás, Sári Péter
Javasolt napirend:
1./ A hulladékszállítási díj megtárgyalása
2./ Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
3./ A Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet- tervezetének, és a
hozzákapcsolódó anyagok megtárgyalása
4./ Tájékoztató a támogatott szervezetek elszámolásáról
5./ Vezető óvónői álláshelyre pályázat kiírása
6./ Közbeszerzési terv jóváhagyása
7./ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása
8./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Tari
István, Urbán Jánosné. A javaslatot a testület elfogadta.
Napirend előtt javasolja, hogy a hulladékszállítási díjjal foglalkozzanak, mivel jelen van
Hegedűs Tamás az Ave részéről. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta egyhangúan.
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A hulladékszállítási díj megtárgyalása

Kerek Oszkár polgármester: Több alkalommal történt ezt megelőzően egyeztetés az AVEval a hulladékszállítási díjjal kapcsolatban. Jó lenne megállapodásra jutni ebben az ügyben.
Tari István képviselő: A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
díjjavaslatot, később újabb javaslatot hozott az AVE, amely az előzőektől jóval kedvezőbb, de
a bizottság már nem tudott erről tárgyalni.
Horváth Sándor képviselő: Nem jól van számolva, mert 26 Ft –ba kerül 1 zsák, akkor miért
annyi az összeg?
Hegedűs Dezső képviselő: Jelenlegi szelektív felszámolása miért van? Nem éri meg
üzemeltetni?
Hegedűs Tamás: Nem igazán jó, hogy zsákok vannak, egy ideig szükséges fizetni a zsák
árát, amíg kuka nem lesz. Megvizsgálják a lehetőségeket. Kidolgoznak erre egy megoldást.
Törekedni kell az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére. Ez költségnövekedést okoz a
cégnek, a másod nyersanyagok felvásárlási ára lecsökkent. Ezért egyeztettetek az
önkormányzattal, hogy amit az önkormányzat erre fordított eddig, a lakosokat támogatja
ezután ezzel az összeggel. Olyan költsége van, hogy a lakosoknak sokat kellene fizetni érte,
így pedig ennek összegével csökken a lakossági díj.
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester: Szemétdomb van a szelektív gyűjtők környékén.
Kicsinek bizonyulnak az edényzetek, de egyébként is mindent hordanak oda az emberek is.
Bódi Jánosné képviselő: Azt a tájékoztatást adták, hogy növekedett a faluban a hulladék, ő
az ellenkezőjét tapasztalja. Nem telik meg a 120 literes edény.
Molnár Istvánné képviselő: Ígéretet kaptak a 40 literes edényzetre januártól. Pont az
időseket, magányosokat sújtja.
Hegedűs Tamás: Egyetért azzal, hogy túl hamar megtelnek, de az emberek hozzáállása is
kell ehhez, hogy egyéb hulladékot ne helyezzenek oda. A begyűjtés költsége is elég magas, a
lakosok viszont nem igazán fizetnének ezért.
Országosan elfogadott az így megszabott edényzet.
Év végén lejár a szerződés az önkormányzattal, ha ők lesznek a nyertesek év végétől,
hamarabb tudják biztosítani az edényzetet. Addig nem érdemes beruházni.
Tari István képviselő: 40 literes kuka nincs is, ezért kéri, hogy használhassák a meglévő 50
literes kukákat, mivel a zsák is 50 literes. Egészségesebb és esztétikusabb is. Minden költség,
ami a szállítással jár, ki van számlázva a lakosokra. A nyereséget, kicsit talán lejjebb lehetne
vinni. A mai világban csökken a cégek nyeresége, itt azonban az AVE-nak rendes nyeresége
van. Ha minden kukánál 100 Ft-ot levennének, talán a lakosoknak előnyösebb lenne, és az
AVE-nak is még elég tisztességes haszna maradna.
Horváth Sándor képviselő: Az önkormányzat hozzájárulását fölöslegesnek tartja, másra is
lehetne használni ezt az összeget. A vállalkozók külön tárgyalás alapját képezik. Nem ért
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egyet az önkormányzat hozzájárulásával. A vállalkozókkal tárgyalni kell. Korábban is tudták,
hogy ez év végéig szól a szerződés, nem most derült ki. Az inert hulladék, elektronikai, zöld
hulladék is a lakosság költsége, mert be kell szállítani. A 2. lomtalanítást javasolja okt. 30-ra
módosítani szeptember helyett. Jobb együttműködést vár az AVE-től. Szociálisabban
érzékenyebbeknek kellene lenniük. Javasolja, hogy a képviselők is szívügyüknek tekintsék,
hogy a lakosság minél jobban járjon.
Kerek Oszkár polgármester: Az egyeztető tárgyalásokon közelítettek a megegyezéssel. A
lakosság nincs olyan helyzetben, hogy tovább terheljük a díjemeléssel. Október végét az
időjárás miatt későinek tartja a lomtalanításra. Sári Péternek átadja a szót.
Sári Péter: Szociálisan érzékeny a cég, azért vitte lejjebb a díjakat, viszont minden cég a
nyereségért dolgozik, ezt a díjat nem lehet lejjebb vinni. Ha megnézik a kintlévőségeket, az
már konkrét veszteség. Jogszabály írja elő a költség megállapítását.
A korábbi
lakónyilvántartás alapján készült az első kalkuláció, azóta figyelmeztetést kaptak, 70-en
megkötötték a szerződést, és így lejjebb tudták vinni mostanra az árakat. A díjak beszedése
bizonytalan néhány esetben. Veszélyes hulladékszállítást nem vállalt Gyöngyös, de kérhetnek
erre segítséget, azonban sokba kerül. Kommunális hulladékszállításra szerződtek az
önkormányzattal. A szeptemberi időpontot nem tudják későbbre tenni a lomtalanításra.
Kérdés, hogy a lakosság akar-e 50 l-es edényzetet vásárolni. 1 évre méltánytalannak tartja a
bérleti díjat. Fokozatos csökkentett értékben tudná ezt elképzelni.
Erdélyi László képviselő: Az árkalkuláció alapja, hogy hány tonna szemét keletkezik. A
Mezőgazdasági Szövetkezet vezetője felajánlotta, hogy a keletkezett hulladékot
lemérlegelhetik a tsz-nél, és kiderülne mennyi hulladék keletkezik a településen. Ragaszkodik
ehhez.
Horváth Sándor képviselő: A lakosság bruttó díjat fizet, a cég az áfát vissza tudja igényelni.
Kitart amellett, hogy az önkormányzat ne támogassa a szelektív árával. Adjanak matricát a
meglévő 50 literes kukákra, és ne kelljen zsákot venni.
Sári Péter: Az átrakóállomáson hídmérlegen mindig végeznek mérést, előtte, utána, ezért
komplikálná a helyzetet ismételt mérés egy másik helyen. Az átrakóállomáson meg lehet
nézni, mennyit visznek Hortról. Mérlegjegyet kapnak, nem áll érdekükben valótlan dolgot
állítani. Nem tudják és nem is akarják ezt meghamisítani. Rendelkezésre állnak, ha a
képviselő úr ellenőrizni szeretné a méréseket.
A kukás megoldás megoldható az 50 literes esetében. A legutóbbi javaslatuk 400 Ft-tal
kevesebb, mint a korábbi, ezt tartják korrektnek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a hulladékszállítási díj elfogadását. A
képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (II.11.) rendelete
A hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
szóló 15/2009. (VII. 14.) rendelete módosítása

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
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évi XLIII. Törvény 23.§. és 25.§- ban kapott felhatalmazás alapján Hort Község közigazgatási
területére vonatkozóan a települési hulladékelszállítási díj megállapításáról szóló
15/2009.(VII.14.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 1.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) 2010. évi hulladékszállítás edényzet típusonként fizetendő éves Áfa nélküli díja:
40 literes zsák
4.500.-Ft
80 literes kuka
9.800.-Ft
120 literes kuka
14.848..-Ft
2.§.
Az ÖR 1.§.(4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A 40 literes zsák hulladékelszállítási díja nem tartalmazza a 26.-Ft/db nettó zsák árát.
3.§.
(1) Ez a rendelet 2010. március 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével együtt a a helyi környezet védelméről a település
tisztaságáról szóló 3/2001.(II.14.) önkormányzati rendelet 7.§.(8) bekezdése a
hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetéséről, hatályát veszti.
Hort, 2010.02.11.
Kerek oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetés elfogadásáig is kell gazdálkodnunk, ezért
készült az ezzel kapcsolatos előterjesztés. Van-e kérdés? Mivel sem kérdés, sem hozzászólás
nem volt, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2010.(II.11.) 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.
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Felkéri a hivatal vezetését, hogy a teljesített kiadásokat és bevételeket az
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe szerepeltesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Költségvetési rendelet- tervezetének, és a hozzákapcsolódó anyagok megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Ismerteti intézményenként a költségvetési főbb számokat és
kéri, hogy a képviselő-testület, azokat intézményenként fogadja el. Elsőként a Polgármesteri
Hivatal főbb számait ismerteti.
A Polgármesteri Hivatal alá tartozó intézmények is idetartoznak: településőrök, védőnők,
mezőőrök. A bér változatlan az elmúlt évihez képest, megszüntették a 13. havi bért, csökkent
az állami finanszírozás, mely 20 milliót jelent nekünk. Van-e valakinek kérdése, véleménye
ezzel kapcsolatban?
Horváth Sándor képviselő: Településőröknél csak erre az évre vonatkozik a támogatás, vagy
hosszabb távra?
Kerek Oszkár polgármester: A mostani adatok erre az évre vonatkoznak, nem tudjuk jövőre
támogatja-e az állam ezeket. Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal költségvetés
tervezetének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
2/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az
alatta lévő szervezeti egységek (Konyha, Településőr, Védőnő, Települést
Üzemeltetési Iroda, Mezőőr) 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint
jóváhagyja:
Kiadás: 386.301e. Ft
Saját Bevétel: 365.377 e. Ft
Kerek Oszkár polgármester: Iskola költségvetéséhez
Intézményvezetőt megkérdezi, van-e hozzáfűznivalója.

van-e

kérdés,

vélemény?

Füredi István igazgató: Tudomásul véve a nehéz helyzetet, egyetért a polgármester úrral,
hogy egy község költségvetésének módját egy család költségvetéséhez szokta hasonlítani.
Amikor az önkormányzat és a családok is nagyon nehéz helyzetben vannak, a gyerekek
szenvedik a legnagyobb hátrányt. Bizonyos költségekhez ezért ragaszkodott, a gyerekek
érdekében. Az év folyamán felmerülő plusz kiadásokat pótelőirányzatként fogják
beterjeszteni, kéri, hogy támogassák. Vannak olyan kisebb kiadások, melyeket már január,
február hónapban ki kell fizetni, kéri, hogy támogassák az iskolát (pl. taneszközök) Nagyon
erős takarékoskodással talán követhető lesz az iskola költségvetése.
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Kerek Oszkár polgármester: Az Érdekegyeztető Tanács tagját kéri, mondja el véleményét.
Piroska Sára: Voltak korábban bizonyos juttatásaik, melyeket megköszönnek. Tudják, hogy
a ruhapénz sem lesz, viszont az évi 120 ezer Ft-os cafetériát és a 2%-os béremelést
szíveskedjenek megszavazni.
Kerek Oszkár polgármester: A ruhapénz elvonásra került, ugyanakkor a kötelezően adandó
védő és munkaruhának meg kell maradnia. A 120 ezres juttatást bruttó összegben tudják
biztosítani. Amennyiben később az anyagi helyzet lehetővé tenné, lehetne ezen módosítani.
Balázs Ferenc képviselő: Térképre kért 300 ezer Ft-os igényt 150 000-re alakították, és most
50 ezret lát, kéri korrigálni (104-es sorban)
Bódi Jánosné képviselő: Nagy-nagy takarékoskodással tartható csak a költség, úgy látja,
hogy néhány dologban lejjebb is mentek, más intézményeknél viszont nem.
Tari István képviselő: Néhány tanteremben átalakították a fűtést, így takarékosság lesz a
vége. Ha tudják folytatni a korszerűsítést, a fűtésszámlákon mutatkozni fog.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Batthyány József Általános Iskola
költségvetés tervezetének elfogadását. A képviselő-testület azt egyhangúan elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
3/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános
Iskola 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:
Kiadás: 95.346 e. Ft
Saját Bevétel: 1.575 e. Ft

Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót az óvoda vezetőjének.
Birnbaum Gyuláné: Egyeztetés történt az Érdekegyeztető tanáccsal és Pénzügyi
Bizottsággal. Fejlesztést nem is mertek tervezni. 50 millió Ft alá nem tudtak menni, mivel 14
dolgozónak soros előrelépése van, ill. a 25% adóteher az óvodát is sújtja.
Kerek Oszkár polgármester: Érdekegyeztető Tanács tagjának átadja a szót
Kerekné Aradi Tünde: Köszöni a lehetőséget, hogy részt tudtak venni az egyeztetéseknél a
Pénzügyi Bizottsággal, valamint jegyzőnővel. Sajnálattal veszik az eddigi megvonásokat,
azonban megértik az önkormányzat korlátolt lehetőségeit. Kérik, hogy a cafetéria juttatást a
tervezettnek megfelelően fogadják el.
Kerek Oszkár polgármester: A 2%-ot ezután is megkapják, és a cafetéria juttatást, amit
beterveztek.
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Balázs Ferenc képviselő: Sokat dolgoztak azon, hogy ez megmaradhasson a dolgozóknak a
juttatás, az állam pedig azon, hogy ne legyen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Benedek Elek Óvoda költségvetés
tervezetének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
4/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Óvoda 2010.
évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 50.558 e. Ft
Saját Bevétel: - e. Ft
Kerek Oszkár polgármester: A HECS költségvetetéséhez kiegészítés, hozzászólás nem volt,
szavazásra bocsátotta a tervezet elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
5/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 26.711 e. Ft
Saját Bevétel: 4.400 e. Ft

HECS

2010.

évi

Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum költségvetés tervezetének főbb
számaihoz van-e valakinek kérdése, javaslata?
Horváth Sándor képviselő: Közösségi háznál: egyéb üzemeltetési költség: 3,2-ről 3,6
millióra emelkedett, miért? Következetesebben kell ellenőrizni, elszámoltatni az
egyesületeket.
Cseh Katalin: Rendezvények kerültek ide. Megpróbálják betartani a költségvetést. Kéri, ha
lesz lehetőség a hírlapok előfizetésére (4-5-re lenne szükség), járuljanak hozzá.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kulturális Centrum költségvetés
tervezetének elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
6/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum 2010.
évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 22.247 e. Ft
Saját Bevétel: 800 e. Ft

8

Kerek Oszkár polgármester: Meg kell tenni a megszorításokat, azonban fejleszteni is kell.
A legfontosabb fejlesztések: akadálymentesítés a hivatalban, az első a Kulturális Centrum
Könyvtáránál van, de szükséges lenne egyéb helyeken is, de egyszerre nem megy. Árkok
tisztítása: elkezdődött az Alfa útnál, ill. külső árokrendszer tisztítása. Minden évben folytatni
kell, ha lesz rá lehetőség: Madách út, és a Széchenyi út vízelvezetése. Másfél méteres esése
van a területnek, azonban az árokrendszer nem megfelelő. Fűtéskorszerűsítést folytatni kell a
többi intézménynél is. Széchenyi, Malom út kátyúzása szükséges. Pályázaton nyertünk, azt is
meg kell csinálni. Közbeszerzés kiírása után jön a megoldás. Ifjúságnak teret adni, ez is
évtizedes probléma. Klubot kellene biztosítani számukra. Trafóház leszerelése meg fog
történni. További pályázatokat fogunk készíteni. Külterületi ároktisztítást folytatni kell.
Önerőből történik, nincs rá számunkra megfelelő pályázat. Térfigyelő kamerák létesítése.
Durvulnak a bűncselekmények. A lakosságnak is közre kellene működni abban, hogy
kialakulhasson egy jelzőrendszer. Padok, hulladékgyűjtők kihelyezése, kandeláberek (saját
készítésű) kihelyezése, parképítés, buszmegállók cseréje.
Orvosok fordultak olyan kéréssel, hogy az iparűzési adót csökkentsük számukra. Ennek
mértéke azonban egységes a többi vállalkozóval. Valamilyen eszköz-támogatást tudnánk
nyújtani. Átadja a szót az orvosoknak, mi a javaslatuk?
Dr. Nagy Tamás: Az ellátást előírja az önkormányzatnak a törvény. Bizonyos eszközök
vásárlását kérik: mobil eszközparkkal nem rendelkeznek: oxigénpalack, EKG vizsgáló és
egyéb eszközök melyeket házhoz vihetnének váratlan esetekhez.
Dr. Sütő József: Fentiekre nincs szükségük, fel vannak szerelve számítógépekkel is. A
munkájukat kellene támogatni, pl. a foglalkozás egészségügyi díjak emelésével kompenzálnák
az iparűzési adót.
Horváth Sándor képviselő: Le kell ülni mindkét orvossal, az iparűzési adó mértékéig
mindkettő azt kapja, amire szüksége van. Nem fontos ugyanazt kérni mind a kettőnek.
Bódi Jánosné: A fogorvosnő nincs itt, de röntgengépre lenne szüksége, mert régi ami ott van.
Nem kellene az embereknek beutazni Hatvanba.
Kerek Oszkár polgármester: Megbeszélik, és beterjesztik az orvosok egyeztetésével. Ezek
után kéri a pénzügyi csoport vezetőjét, ismertesse az önkormányzat költségvetési számait.
Kozák Gáspárné: Ismerteti a kiadási és bevételi összegeket.
Balázs Ferenc képviselő: A költségvetés 12 éve változatlan, ennek ellenére igen jól működik
a község. A vezetés erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az összegek növekedése
nélkül is fennmaradhasson. 21 millió Ft hiány kezelhető lesz, ez szinte csoda. Ettől jobb
költségvetést nem lehet produkálni
Tari István képviselő: Igen szerény összeg horti viszonylatban, de így is tud működni a
község. Egy megoldás, ha olyan cégeket tudunk idehozni, akik tudnák javítani a bevételi
adatokat.
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Aprópénzekből sikerül az önkormányzat intézményeinek szükségszerű javítását megoldani.
Örömteli, hogy állagmegóvásokat is tudunk elvégezni, gratulál az elmúlt 3 év munkájához.
Kerek Oszkár polgármester: Folyamatosan tudtuk csökkenteni a hiányt, az állami
megvonás természetesen negatív hatással van az önkormányzatra. Vannak olyan célkitűzések,
hogy még talán a 20 millió hiányt is lejjebb vihetjük. A GDP néhány év alatt hatalmasra
ugrott. Nincs a lakosság terhelve újabb kiadásokkal, ami nagy dolog. A befektetők
fogadásával javítható az anyagi helyzetünk. A gazdasági válság ellenére a településünk
stabilnak mondható. Korábbi évek felismerésének hiánya miatt néhány befektető nem jött ide,
mert nem rendelkeztünk ipari parkkal. Mostanára ez a helyzet realizálódik. 2 héten belül talán
el tudjuk fogadni a rendezési tervünket, és ennek nem lesz akadálya. A működésnek nem
szabad sérülnie, meg kell próbálni a dolgozói juttatások szinten tartását.
Kötelező feladatok: temető fenntartása közvilágítás, helyi civil szervezetek támogatása,
környezetvédelem (rekultiváció), ivóvízellátás, helyi lakáspolitika (nagyon nehéz jelenleg),
árvízvédelem
(homokzsákok,
szivattyú),
közutak,
közterületek
karbantartása
(közmunkásokkal), helyi energia ellátás, tűzvédelem, munkavédelem helyi sport, és kultúra,
támogatása.
Az önkormányzatnál dolgozók létszámát 4 fő rehabilitációs munkaerővel javasolja emelni.
Ha nem foglalkoztatunk csökkent munkaképességű embereket, az államnak 3,8 milliót
adóként be kell fizetnünk. Kéri, hogy a testület járuljon hozzá, hogy ilyen embereket
foglalkoztassunk, és ne dobjunk ki ennyi pénzt a semmire. Meg kell nézni, van-e ilyen
munkaerő, megfelelnek-e a feltételeknek. Ez a lehetőség jelenleg 1 évre szól.
Balázs Ferenc képviselő: Csökkent munkaképességű emberekről van szó, akik munkát
tudnak végezni, inkább nekik fizessünk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének főbb számait, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
7/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzat 2010. évi
költségvetési beszámolóját elfogadja, és a költségvetést az alábbiak szerint
jóváhagyja
Kiadás: 386.401 e. Ft
Bevétel: 365.377 e. Ft
Hiány:21.024 e. Ft
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatását, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
8/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 31-ig 4 fő
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához hozzájárul.
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Felkéri a gazdálkodó szervezetet, hogy a foglalkoztatás költségeit elkülönítetten
kezelje.
Határidő: folyamatos, 2010. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Ferge Jánosné jegyző: A cafetéria szabályzattal kapcsolatos előterjesztést a képviselők
írásban megkapták. Magas járulékú lehetőséget nem is tettek bele (pl. hideg étkezés)
Tájékoztatást fognak adni a dolgozóknak, hogy könnyebb legyen a választás.
Habány György képviselő: Lehetőséget kell adni a választásra a dolgozóknak. Szabályzatot
mindenképp kell készíteni. Minden cég ad ilyen lehetőségeket, a dolgozók döntsék el, mit
szeretnének.
Kerek Oszkár polgármester: Érdekegyeztető Tanács tagjainak mi a véleménye?
Piroska Sára (Iskola): Örültek volna az életbiztosítás lehetőségének, de ha nem megy, akkor
alkalmazkodnak a lehetőségeket. Módosítaniuk kell a kollektív szerződés azon pontját, mely
az adható lehetőségekről szól.
Kerekné Aradi Tünde Óvoda: A kollektív szerződés mellékletébe bele kell tenni. A
dolgozók körében felmérést fognak végezni, és megköszönik a lehetőséget erre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a cafetéria szabályzat elfogadását, melyet
a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
9/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 évre vonatkozóan a
cafetéria szabályzatot elfogadja.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a további intézkedések megtétele érdekében
a cafetéria nyilatkozatokat 2010. március 01-ig a Pénzügyi Csoport részére
juttassák vissza.
Határidő: 2010. március 01.
Felelős: intézményvezetők

Kerek Oszkár polgármester: A költségvetési rendelet elfogadása előtt átadja a szót Novák
Lajos könyvvizsgálónak.
Novák Lajos: November óta zajlottak az előkészületek. A törvény előírásai szerint történt a
költségvetés elkészítése.
A szűkülő költségvetés főösszege az elkészült anyagok alapján
került meghatározásr.1996 óta csökken az értéke folyamatosan, sajnos ezzel nem tudunk mit
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kezdeni. Megadóztatnak sok mindent, ebben az évben 20 millió Ft az elvonás, bevezetésre
került a cafetéria adóztatása, adókedvezmények egy része megszűnt, adójóváírás jelent csak
pozitívumot a dolgozóknak. A tervezett 20 millió Ft hiány egy picit eltér az 5%-tól, de
elkerülhetetlen. Úgy látja minden intézmény megértette a megszorításokat. Bőven fogja
fedezni az előző év maradványa az idei tervezett hiányt. Támogatja az elfogadást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2010. évi költségvetését.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. 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 292/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletben
meghatározottakat – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
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. § .
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése
(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi
költségvetését
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386.301 E Ft kiadással
365.377 E Ft Folyó bevétellel
20.924 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.
5. §
(1) A tartalék felhasználás feladatonkénti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) 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.
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(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.
(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
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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
költségvetési többlettámogatást igényel. Amennyiben az önkormányzati intézmények
működése, valamint a fejlesztési feladatok
(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
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Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Hort, 2010. február 5.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Támogatott szervezetek elszámoltatása
Balázs Ferenc képviselő: Kezében van a sport, és Lovas egyesület elszámolása, de még nem
tárgyalta még a Pénzügyi Bizottság, ezért kéri, hogy halasszák el a napirendet, rendkívüli
ülésig megtárgyalják.
Vezető óvónői álláshelyre pályázat kiírása
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa Birnbaum Gyuláné kérelmét, melyben vezető
óvónői megbízatásának meghosszabbítását kérte. Mandátumát már újabb 5 évre nem tudják
meghosszabbítani mivel 1 év múlva nyugdíjba vonul. A törvények értelmében a képviselőtestület meghosszabbíthatja megbízását pályáztatás nélkül is 2011. okt. 3-ig. A decemberi
képviselő-testületi ülésen előzetesen már volt a meghosszabbításról szó, a testület akkor
támogatta, de határozat nem született. Eddigi munkavégzése alapján javasolja a képviselőtestületnek megbízásának meghosszabbítását.
Birnbaum Gyuláné: 38 éve itt dolgozik, örömmel venné, ha megszavazná a testület.
Horváth Sándor képviselő: Elég lesz ez az 1 év? Inkább nyugdíjazásáig írják ki.
Molnár Istvánné képviselő: Javasolja úgy megfogalmazni, hogy nyugdíjazásáig.
Habány György képviselő: Egyetért Horváth Sándor javaslatával.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Birnbaum Gyuláné
(3014 Hort, Béke út 10.) kérésének megfelelően, óvodavezetői megbízatását
2011.évben történő nyugdíjazásáig meghosszabbítja.
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Kerekné Aradi Tünde: Megköszönte a testület szavazatait, jó csapat kovácsolódott össze a
Birnbaum Gyuláné munkája nyomán.

Közbeszerzési terv jóváhagyása
Molnár Istvánné képviselő: 5 pályázat érkezett, melyeket megvizsgált a Településfejlesztési
Bizottság. Ismerteti ezeket a pályázatokat. Meghallgatták a herédi polgármestert, aki a
Perfectust ajánlotta, a bizottság is ezt javasolja, mivel az árajánlata is elég kedvező.
Kerek Oszkár polgármester: 3 közbeszerzést is kiírt ez a cég már Heréden, nagy
megelégedéssel.
Novák Lajos: Heréd polgármestere nagyon körültekintő ezekben, így ő is meri ajánlani.
Habány György képviselő: Elfogadja az ajánlás alapján, csak a szerződés kötésénél
tisztázzák, hogy teljes körű legyen.
Molnár Istvánné: Mindegyik ajánlat teljes körű szolgáltatást nyújt.
Balázs Ferenc képviselő: Ez nyilvánvalóan csak a közbeszerzés egy része, biztosan többe
kerül majd.
Tari István képviselő: A járulékos összeg vonatkozik minden ajánlatra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzést kiíró cég elfogadását. A
képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/20208.(11.13.) számú
határozatával eredményes pályázat nyújtott be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 121/2008. (X. 18.) közleménye és a 135/2008. (X.18.)
FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a falumegújításra és – fejlesztésre, így a Polgármesteri Hivatal előtti
park, és parkoló, valamint a közterületi játszótér kialakítására.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a beérkező pályázók közül a
Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a
PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft 2000
Szentendre Széchenyi tér 35 bízza meg.
A megbízási díj bruttó 643.750 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntés alapján a
PERFECTUS Kft-vel a vállalkozói szerződést kösse meg és a közbeszerzési
eljárást 2010. március 01-vel indítsa el.
Határidő: 2010. március 01.
Felelős: polgármester
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Ferge Jánosné jegyző: A fő tér kialakítására vonatkozó közbeszerzési tervet hirdetményként
közzé kell tenni.
Kerek Oszkár polgármester: Ismét indultunk falumegújítási pályázaton (kulturális) 5
milliós. Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását. A képviselő-testület egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003.évi CXXIX.törvény 5.§-a alapján az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat
2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét:

típusa*

A tervezett
közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható időpontjai

A
hirdetmény
feladásának
ideje
hó

Teljesítés ideje

év

A közbeszerzés előzetesen
becsült értéke (nettó) Ft

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

hó

Szabadság tér
megújítása
2
2
2010
12
22.360.000( * = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási
koncesszió)
1

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzések vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzések esetében a közbeszerzési tervet
módosítását kezdeményezze.
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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Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: 30 főt tervezünk erre az évre.
Horváth Sándor képviselő: Ki fogja össze ezt a 30 embert?
Kerek Oszkár polgármester: Ez nem okoz gondot, mert valakit ki lehet nevezni akár
közülük, vagy saját embereinkből csoportvezetőt,pl. intézményvezetők attól függ, hol fognak
dolgozni.
Ferge Jánosné jegyző: 3 szakképzettet is kértünk, akikre már lehet bízni a felügyeletet is.
Kerek Oszkár polgármester: A 4 rehabosnak pedig státusz kell, ott körültekintőnek kell
lennünk. Szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási terv elfogadását. A képviselő-testület
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervet a Szociálpolitikai Kerekasztal és az Északmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogató javaslatát is
figyelembevételével elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai
kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február
15-ig nyújtsa be a Képviselő-testülete számára elfogadásra.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Kistérségi szintű jelzőrendszeres szolgáltatással kapcsolatban
elmondta, hogy a Lőrinci önkormányzat leépít a 4 főből 2-t, pályázat megnyerésével,
csökkenne a belekerülési összeg. Horton 3 jelzőkészülék van, nem tudja működik-e.
Pályázat nélkül sem lenne nagy összeg, azzal pedig tényleg alacsony költséggel jár. Javasolja
a támogatást azzal a feltétellel, ha Lőrinci leépít, és indulunk pályázaton.
Molnár Istvánné képviselő: Támogatja mindenképpen.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal azt elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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14/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a
szociális feladatellátáson belül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert
intézmény fenntartó társulási formában, Lőrinci gesztorságával – a Lőrinci
városban található Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény által – tovább
működteti.
Finanszírozás tekintetében bevételként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
SZOC-BF-09-JHS kódszámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető
szolgáltatók befogadása és állami támogatása c. pályázata által nyújtandó
támogatást, illetve a 1993. évi III. tv. 116. § 1 és 3 bekezdés e., pontja alapján
rendelkezésre álló személyi térítési díjat kívánja igénybe venni.
Felkéri a gesztor önkormányzatot, hogy a működtetést racionalizálja a költségek
csökkentése érdekében úgy, hogy a meglévő 4 főről a feladathoz tartozó
gondozók létszámát 2 főre csökkentse és támaszkodjon a házi segítségnyújtás
gondozóira a feladat szervezésénél, ellátásnál.
Felkéri a munkaszervezetet, hogy a társulás határozatáról, a megváltozott
formában való továbbműködetés költségeiről részletesen tájékoztassa a
tagönkormányzatokat, illetve jelen határozat értelmében gondoskodjon a
feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok módosításáról.
Felkéri a gesztor önkormányzatot, hogy jelen határozat értelmében gondoskodjon
a feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok módosításáról.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Munka és védőruha juttatással kapcsolatban 2007-ben készült ilyen
szabályzat, melyet most módosítani kell a cafetéria változás miatt. Változás: HECS-nél a
gondozónőknél kiemelt munkaruha volt, egy részének törlését javasolja. A testnevelő-tanárnál
sportcipő és szabadidőruha volt, csak a sportcipőt javasolják, védőnőknél csak a köpeny
maradna, mezőőröknél, településőröknél is bejönnek dolgok.
Erdélyi László képviselő (testnevelő tanár): Neki előírás, hogy sportruhában kell lennie.
Balázs Ferenc képviselő: A sportcipő rendben van, de a melegítőt saját magának kell
megoldania.
Horváth Sándor képviselő: A mezőőrökkel probléma lesz. Nagyon sok szemetet kiraktak a
határba, sok fát kivágtak illegálisan, amit nekik ki kellene védeni. Nincs a szövetkezetben
olyan, aki Csontos András távollétében eligazítaná őket. Nem is hallgatnak rájuk a mezőőrök.
Nehogy idejussunk a településőrökkel is. Azzal védekeznek, hogy kevés a bérük. A gazdák is
elégedetlenek.
Kerek Oszkár polgármester: Ha a testület arra szavaz, hogy szüntessük meg a mezőőröket,
ezt kell javasolni. Behoznak ide több jelentést, hogy elkapnak embereket, az ügyészségtől,
rendőrségtől visszajönnek az ügyiratok, hogy nem kezdenek velük semmit. A gazdák azért
nincsenek megelégedve, mert fizetniük kell.
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Habány György képviselő: Lehet, hogy személyt kell váltani, ha nem megelégedésre
dolgoznak, de két ember nem tudja ellátni maradéktalanul a feladatot, ezzel korábban is
probléma volt a tsz-nél is.
Tari István képviselő: Valószínűleg több lopás történne, ha nem lennének.
Molnár Istvánné képviselő: Feltétlenül szükség van rájuk, mert sokkal több probléma lenne,
ha nem működne a mezőőri szolgálat.
Balázs Ferenc: További 2 emberrel meg kellene erősíteni a szolgálatot, amire nincs pénzügyi
fedezet. Ha megszűnik, suttogás nem lesz, de eredmény még ennyi sem. Az emberek akkor
reklamálnának, hogy mennyit lopnak a határban.
Hegedűs Dezső képviselő: Közhasznú segíthetne mindig az egyik mezőőrnek, amikor kint
van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaruha, védőruha ellátási javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
15/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 31-től a
109/2007.(10.17.) számú önkormányzati határozattal elfogadott a „Munkavédőruha és ruházati költség juttatási szabályzatát.” hatályon kívül helyezi és
helyébe lépő munkaruha – védőruha juttatási szabályzatot 2010. január 01 .
hatállyal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban 3 havonta kellett újra
nyilatkozni a szomszédoknak, de az a tapasztalat, hogy nem hozzák vissza a nyilatkozatokat.
Javasolja, hogy évente 1 alkalommal kelljen csak kérni a szomszédi hozzájárulást.
Balázs Ferenc képviselő: Az üzletek eredményességét befolyásolja, hogy nem lehetnek
nyitva éjfélig, mert nem járulnak hozzá a szomszédok. Ez problémát okoz a vállalkozóknak.
Ezzel foglakozott-e a bizottság?
Tari István képviselő: Ezzel nem foglalkozott a bizottság, de javasolják az 1 évig történő
meghosszabbítást.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010. (II.11) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló
20/2007. (IX.30.)rendeletének módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 6.§.(4) bekezdése valamint 12.§ (5)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai - 22 óra és 6 óra közötti nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2007.(IX.30.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 1.§.(1) bekezdése jogszabályváltozás miatt az alábbiak szerint módosul:
1.§. (1) A rendelet hatálya Hort Község közigazgatási területén található, a kereskedelemről
szóló 2005.évi CLXIV. törvény és az üzletek működésének rendjéről, valamint az
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet
hatálya alá tartozó, jelenleg működési engedéllyel rendelkező és a továbbiakban azt
kérelmező vendéglátó-ipari egységet üzemeltető kereskedőkre terjed ki.
2.§.
Az ÖR 2.§. jogszabályváltozás miatt az alábbiak szerint módosul:
Az 1.§.(2) bekezdésében felsorolt üzletkörű vendéglátó-ipari egységek hétfőtől vasárnapig
05.00 - 22.00 óráig tarthatnak nyitva.
3.§.

Az ÖR. 3.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(4) A hozzájáruló nyilatkozatok alapján az üzlet 1 évig az általa jelzett időpontokban lehet
nyitva. 1 év elteltével a hozzájárulások ismételt megkérése mellett újabb 1 évre
meghosszabbítható.

4.§.
E rendelet 2010. február 11-én lép hatályba.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Balázs Ferenc képviselő: Az Oktatási Bizottságnak törvény szerint előírt feladatai nincsenek.
Márciusban is szeretnének ülést tartani, olyan téma adódott. Ha polgármester úr, vagy
jegyzőnő jelez feladatot, természetesen összeülnek
Tari István képviselő: Örül, hogy megmarad a bizottság, javasolja, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a Kulturális Centrum igazgatójával, oktatási intézmények vezetőivel,
sportvezetőkkel, hogyan tudnának segíteni a programok szervezésénél, egyéb feladatoknál.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási,Közművelődési,- Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. évi munkatervét jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét , hogy a munkaterv alapján a
bizottsági ülések összehívásáról gondoskodjék.
Határidő: folyamatos és 2010. december 31.
Felelős: polgármester

Ferge Jánosné képviselő: Az ÁMR-rel kapcsolatban a kiküldött anyagból kiemel néhány
fontos elemet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

17/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1) Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartás
működéséről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet16.§.(1) bek. a) pontja
alapján gazdasági szervként, az alábbi gazdasági szervezettel nem
rendelkező önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában:
a) Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely (Kulturális
Centrum) - 3014 HORT, Szabadság tér 23- 23/a.
b) Benedek Elek Óvoda 3014. Hort, Iskola út 3.
c) Batthyány József Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy- Zsilinszky út 23.
d) a Hort- Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye (HECS)
3014 Hort, Szabadság tér 23.
a Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40. gazdasági szervezettel
rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet kijelöli.
2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, mint gazdasági szervezet - a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint
– ellátja a hozzá rendelt költségvetési szervek vonatkozásában:
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a) a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatokat,
b) a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési
szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
Határidő: folyamatos és 2010. december 31.
Felelős: jegyző, intézményvezetők

18/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartás
működéséről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 14§. (2) bek. j. pontjának
felhatalmazása alapján a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és
gazdálkodó, valamint a
a) Könyvtár, - Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely (Kulturális Centrum) 3014 HORT, Szabadság tér 23- 23/a.
b) Benedek Elek Óvoda 3014. Hort, Iskola út 3.
c) Batthyány József Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy- Zsilinszky út 23.
d) a Hort- Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye (HECS) 3014
Hort, Szabadság tér 23.
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között létrejött, a
munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

19/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról
szóló1992. évi XXXVIII. törvény 125.§ (4) bekezdésének felhatalmazása
alapján a megvalósítási terv elkészítésétől 2010-2011. években eltekint.

Ferge Jánosné jegyző: Az intézményi térítési díjak esetében módosítást javasol, kéri, hogy a
testület vitassa meg és fogadja el.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat
elfogadását. A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta, és megalkotta az
alábbi rendeletet.
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010.(II.11.) önkormányzati rendelet
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
- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna
Iskolás gyermek
- Tízórai
- Ebéd
- Uzsonna
Felnőtt:
Szoc.étkezés:
étkezés önköltség:

Nyersanyag
ktg.( ÁFÁ-s)
Ft
315
63
189
63
380
86
244
50
341
233
340

Rezsi+ Áfa
Ft

Térítési díj
Ft

354
242
355

346
69
208
69
420
84
252
84
695
475
695

Szállítási
költség
Ft
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2.§.
(1) A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja: 460Ft/óra/fő
(2) Az ellátás önköltsége:1.565- Ft/nap
3.§.
(1) Nappali ellátás térítési díja: 560.-Ft/fő
(2) Az ellátás önköltsége:1.130- Ft/nap

(3) Nappali ellátás esetén csak az étkezésért kell fizetni.
4.§.
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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 az intézményekben, határozatlan időre jogviszonyt létesített
alkalmazottai étkeztetéséhez, azok nyilatkozata alapján, a cafetéria szabályzatban a
120.000.- Ft egyéni költségkeretben igénybe vehető meleg étkezési utalvánnyal
biztosítja.
(2) A köztisztviselők 2010.évben igénybe vehető egyéni költségkerete, mely összeg
tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is bruttó 195.000 –Ft.
6.§.
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 2010. március 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 3/2009.
(II.13) rendelet és az azt módosító 14/2009.(VI.25.) rendelet hatályát veszti.

Hort, 2010. február 11.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné jegyző: Néhány változásról ad tájékoztatást a választással kapcsolatban. Az
országgyűlési képviselők általános választása előtt, azaz március 22-ig kell újraválasztani a
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait. Javasolja, hogy az írásban kiküldött
személyeket, eddigi tagokat válassza meg ismételten a képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a változás elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

20/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997.évi C tv.23 (1) bekezdése
alapján a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a szavazatszámláló bizottság
tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
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001.sz. szavazókör: Fogorvosi Rendelő Hort, Kossuth út 149.
Czibolya Béláné
Hort, Malom út 7.
Brunner Istvánné
Hort, Iskola út 2.
Czipó Györgyi
Hort, Kossuth út 204.
Kormos Gáborné
Hort, Rákóczi út 92.
Nagy Brigitta
Hort, Rákóczi út 24.

Tel:378-028

002.sz. szavazókör Óvoda Hort, Iskola út 3.
Tel: 378-023
Birnbaum Gyuláné
Hort, Béke út 10.
Cseh Katalin Bernadett
Hort, Rákóczi út 50.
Czibolyáné Gorda Renáta Hort, Madách út 4.
Drága Györgyné
Hort, Csillag út 33.
Kaszáné Dohar Piroska
Hort, Bajcsy út 100.
003.sz. szavazókör: Iskola
Szilágyiné Hermann Éva
Méhész Istvánné
Brantner Katalin
Sipos Istvánné
Süki Istvánné

Hort, Bajcsy Zs. út 23/A
Hort Kossuth út 160.
Hort, Bajcsy út 87.
Hort, Hűvösvölgy út 11.
Hort, Ecsédi út 14.
Hort, Kossuth út 168.

004. szavazókör: Kulturális Centrum
Hort, Szabadság tér 23.
Kijelölt szavazó kör igazolással csak itt lehet szavazni!
Kovácsné Galó Ibolya
Kálmánchey Ferencné
Bereczkiné Pál Krisztina
Sütő Gyöngyvér
Oroszi Józsefné
Nosza Lászlóné
Vargáné Hegyi Mónika

Tel: 378-012

Tel:378-016

Hort, Béke út 27.
Hort, Kossuth út 124.
Hort, Honvéd út 32.
Hort, Toldi út 12.
Hort, Magyar út 10.
Hort, Vas G. út 9.
Hort, Kossuth út 149.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a HIV vezetőjét, hogy a szavazatszámláló
bizottság tagjainak eskütételével és felkészítésével kapcsolatban a jogszabályi
előírásoknak maradéktalanul tegyen eleget, és biztosítsa a választások idején a
szavazatszámláló bizottságok zavartalan működését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére van pályázati lehetőség. Fűtéskorszerűsítés, valamint nyílászárócsere lehetséges
20 millió Ft értékben, ebből 4 millió az önerő. Háziorvosi rendelők áthelyezésére ismét adjuk
be a pályázatot. (Egészségcentrum) Szavazásra bocsátja a pályázat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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21/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja támogatási kérelmét
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján a Batthyány József Általános Iskola fűtési
rendszerének (kazánházának) korszerűsítésére, valamint elavult nyílászáróinak
cseréjére.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

Összeg (Ft)

Saját forrás (számlapénz)

4.080.773,-

Igényelt támogatás

16.323.089,-

Összesen

20.403.862,-

A Képviselőtestület a saját forrás összegét – a tartalék keret terhére – a 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) számú rendeletében biztosítja.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
jegyző

22/2010.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az
Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül megjelent Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése (Kódszáma: ÉMOP-20094.1.1) ’A’ komponens (alapellátás fejlesztése) c. pályázati kiírására.
A pályázat tárgya: Háziorvosi rendelők áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel
A fejlesztés megvalósulási helye: Hort, Kossuth Lajos út 122.
Hrsz: 1211/1.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (számlapénz)
Igényelt támogatás
Összesen

Összeg (Ft)
4.292.030,38.628.266,42.920.296,-
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A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II.11) számú rendeletének 6. mellékletében foglaltak szerint biztosítja.
Határidő: 2010. március 19.
Felelős: polgármester
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Pellet kazánok igénybe vételével kapcsolatos pályázat is
lehetséges a későbbiekben. A kábeltelevíziós szolgáltató nem fizet semmit a helyiségért, sem
energiáért. Nem tartható tovább ez az állapot, el kellene őket küldeni.
HECS normatíva visszafizetéssel kapcsolatban a jegyzőnőt felkérte vizsgálja ki, miért van ez.
1 dolgozó rosszul számolt. El kellene marasztalni azokat, akik miatt fizetünk, HECS, iskola,
óvoda, hivatal. Van-e ezzel kapcsolatban javaslat?
Ferge Jánosné jegyző: Összesítőt készített ezzel kapcsolatban. A helyzet kialakulásáért több
ember felelős. A pénzügyi csoport,(létszámleépítés is közrejátszott) a HECS is, belső ellenőr
is, de ebben a ciklusban már a 3. belső ellenőrnél tartunk. A pénzügyi bizottság sem vette
észre a hibát, ő maga sem.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa Kiss Edit levelét. Megállapítja, hogy a feltárt
hibákat a HECS-nél Farkas Lászlóné követte el.
Ferge Jánosné jegyző: A MÁK ellenőrzés alkalmával a jelenlegi intézményvezető nem adott
elő minden iratot az ellenőrzés alkalmával, holott azok elkészültek, melyet a hivatali
dolgozók, ügyintézők az iktatókönyv segítségével meg is találtak, így nem került sor még
nagyobb normatíva visszafizetésére. A jelenlegi intézményvezető feladata lett volna a
2008.évi normatíva elszámolás felülvizsgálata, függetlenül attól, hogy ki készítette azt el, de
elszámolással kapcsolatos észrevétel tőle sem érkezett. Intézkedési terv készült 2010-es évre,
melyet ismertet. A kincstári visszafizetési kötelezettség keletkezésében több ok együttesen
játszott közre. Az intézményvezető félreértelmezett elszámolása, melyet a hivatal a részére
leadott tanúsítvány és egyéb rendelkezésére álló dokumentációk alapján nem vehetett észre,
leterheltsége miatt pedig nem volt ideje alaposabb ellenőrzésre.
Tari István képviselő: Soha senki nem kerül felelősségre vonásra, ez nem helyén való.
Balázs Ferenc képviselő: Ki kell vizsgálni az ügyet, és retorziót kell alkalmazni.
Molnár Istvánné képviselő: Senki nem ellenőrizte, soha? Nem hiszi, hogy ne beszélte volna
meg ezt valakivel Farkasné.
Hegedűs Dezső képviselő: Voltak-e változások, mert korábban nem volt ilyen gond?
Ferge Jánosné jegyző: Változtak a jogszabályok és az intézmény is átszervezésre került,
élére pedig új személyt állított a képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: Majdnem minden önkormányzat visszafizet, de nem ennyit.
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Balázs Ferenc képviselő: A MÁK vizsgálatában tükröződik, hogy ki vétett.
Horváth Sándor képviselő: Itt nem 1 személyről van szó, hanem minden érintett intézmény
vezetője, és a polgármester felelőssége is benne van. A rendszer megengedi, hogy lehet
korrigálni évközben, de nem élt vele senki. Nagy probléma, hogy felelős munkát kell végezni
a dolgozóknak, nem csak a fizetést kell felvetni. Jönnek, mennek a dolgozók, nem megfelelő
a hozzáértés.
Tari István képviselő: A falu pénzéről van szó, ezzel nem lehet lapítani, nem erre esküdtünk
fel. Nem történik soha felelősségre vonás. Pl. Molnár Józsefet is megválasztotta a testület, el
kellett küldeni, de ennek sincs felelőse.
Kerek Oszkár polgármester: Vizsgálja meg valamelyik bizottság.
Balázs Ferenc képviselő: Ki a munkáltatójuk ezeknek az embereknek?
Ferge Jánosné jegyző: Intézményvezetőt a testület nevezi ki, és a fegyelmi jogkört is a
képviselő-testület gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.
Egyéb közalkalmazott esetén pedig az intézményvezető a munkáltató.
Habány György képviselő: A testület nevezi ki, de a munkáltatója nem ő. Farkasné akkor
intézményvezető volt, ezért a munkáltatója kérheti számon.
Horváth Sándor képviselő: A belső ellenőr az ígérte, hogy célirányosan tud vizsgálni
mindent. Ezt a megoldást javasolja. A pénzügynek nem kell feltétlenül elfogadnia azt, amit
mondanak neki. Ha szúrópróba szerűen ellenőrizték volna, nem jutunk ide. Olyan szakember
vizsgálhatja ki, aki nincs közvetlen kapcsolatban ezekkel az emberekkel, hanem független
személy.
Novák Lajos: Többszörös mulasztások történtek, több embert érint. Nem létező adatokat
szolgáltatott a dolgozó. Az első adat nem volt korrekt, így a többi adat is erre épült, és ezzel
jutott ide az önkormányzat. A nagy probléma a kamat, mert a normatívát megkaptuk,
visszafizettük, de a kamat súlyos.
Tari István képviselő: Ezzel a pénzzel nem számolt senki, felborít mindent a
gazdálkodásban.
Balázs Ferenc képviselő: A kamatot el kell osztani az érintettek között arányosan, és a
bérükből levonni. Ez humánus megoldás, mert máshol elküldik az ilyen dolgozókat. A
károkozásnál biztosan van felelősségre vonásra lehetőség. A polgármester vizsgálja ki.
Bódi Jánosné képviselő: Máshol hogy intézik ezt?
Novák Lajos: Visszafizetik a pénzt az érintettek.
Kerek Oszkár polgármester: Több megoldás van, fegyelmi, vezetői pótlék megvonása.
Az elhangzott javaslatok alapján, megbízza a belső ellenőrt az ügy kivizsgálására oly módon,
hogy helyette maradjon el valamelyik betervezett vizsgálat.
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Ferge Jánosné jegyző: A költségvetési előterjesztésben szerepel a polgármester és
alpolgármester jutalmazási lehetősége. Javasolja, hogy a polgármestert és alpolgármestert a
Képviselő-testület 2-2 havi illetményének, illetve tiszteletdíjának megfelelő jutalomban
részesítse.
A képviselő-testület állásfoglalása, hogy a zárszámadást követően, az eredmények
ismeretében dönt a jutalmazás kérdésében.
Mivel több téma nem volt az ülést berekesztésre került.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Urbán Jánosné
képviselő

Tari István
képviselő
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