Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. február 14-én
megtartott üléséről.
Határozatok
Tárgya:
száma:
4/2011.(II.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
5/2011.(II.14.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
6/2011.(II.14.) Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv 2011. évi költségvetése
7/2011.(II.14.) Kulturális Centrum, mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi
költségvetése
8/2011.(II.14.) HECS Szociális Ellátó Intézmény, mint önállóan működő költségvetési
szerv 2011. évi költségvetése
9/2011.(II.14.) Benedek Elek Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2011.
évi költségvetése
10/2011.(II.14.) Batthyány József Általános Iskola, mint önállóan működő költségvetési
szerv 2011. évi költségvetése
11/2011.(II.14.) 2011.évi cafetéria összeg meghatározása
12/2011.(II.14.) Be nem töltött takarítói álláshelyek megszüntetése
13/2011.(II.14.) Önkormányzatok Üdültetési Alapítvány hozzájárulás megszüntetése
14/2011.(II.14.) Önkormányzati adószám igénylése
15/2011.(II.14.) 0213/18 Hrsz-ú ingatlanról a szolgalmi jog törlése
16/2011.(II.14.) Projektmenedzseri jogutódlás
17/2011.(II.14.) Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása
18/2011.(II.14.) Kintlévőségek behajtása
19/2011.(II.14.) Temetési segélykérelmek elbírálása
20/2011.(II.14.) Lakásfenntartási támogatások megállapítása
21/2011.(II.14.) Átmeneti segélykérelmek elbírálása
22/2011.(II.14.) Gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása
23/2011.(II.14.) Kamatmentes kölcsönkérelmek elutasítása
Rendelet száma:
Tárgya:
4/2011.(II.14.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5/2011.(II.14.) Az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendelete
6/2011.(II.14.) Az intézményi térítési díjakról
7/2011.(II.14.) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
8/2011.(II.14.) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2011.(II.14.) A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2011. február 14-én megtartott testületi ülésén a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kerek Oszkár
Ferge Jánosné
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dencs Zsuzsanna, Rózsavölgyi Jánosné Pü. G. Biz. külső
tagjai, Kovácsné Lőrincz Katalin költségvetési előadó, Kozák Gáspárné pü.csop.vez.
Javasolt napirend:
1. 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2. Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3. Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4. Bejelentések, indítványok
5. Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, Habány György képviselő később fog érkezni. Javaslatot tesz a kiküldött
napirend elfogadására. A képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal a napirendet
elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csontos András és Molnár Istvánné képviselőket
javasolja. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Kassa László képviselő: Megjegyezni kívánja, hogy azért szavazott nemmel a napirend
elfogadásánál, mert nem egyezik a napirend és az ülés időpontja a munkatervvel.
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1./ Napirend: 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, van-e
hozzáfűzni valója a napirendhez.
Tari István képviselő: 2010. évben némi hiány keletkezett, de nem okoz problémát. Több
mint 10 millió Ft-os pénzkészletet át tudtunk hozni a 2011-es évre.
Kozák Gáspárné: IV. negyedéves eredmény módosításáról van szó. Meg kellett emelni az
összeget, mert többletkiadás keletkezett: normatíva visszafizetés, útépítés, rendezési terv,
buszmegálló, szállító számlái, beruházás, óvoda fajátékok, iskola fűtéskorszerűsítése miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzászólása, kérdése?
Csontos András képviselő: A költségvetést másképp terveztük, mint amit a végeredmény
tükröz. Az önkormányzat működésére elég lenne az összeg, de a fejlesztésre nem, ezért van a
különbség, az év közbeni változások miatt.
Kassa László képviselő: Mit jelent az egyéb építmények vásárlása, ill. a földterület vásárlás
mit takar?
Kozák Gáspárné pü. csop. vez.: Az építmények vásárlása: a Szabadság tér felújítása, a
befektetőnek eladott terület pedig a föld, mely kiadási és bevételi oldalon is szerepel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
4/2011. ( II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi
LXV. tv. 91 § (1) és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§-a,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben
meghatározottak figyelembe vételével a – 2010. január 1. és december 31. között
pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő határozatainak
átvezetése miatt a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
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3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2010. évi
költségvetésének
TERV
a) Kiadási főösszegét
b) Bevételi főösszegét
c) A hiány összegét
állapítja meg.

Mód.

Mód.

Mód.

Módosított

386.401 51.373 12.622 50.242 500.638 ezer forintban,
365.377 28.503 9.810 48.974 452.664 ezer forintban,
21.024 22.870 2.812
1.268
47.974 ezer forintban

2.§.
Az ÖR 6.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat:
198 699
52 548
84 789
6 471
5 335
12 074

15 927
3 724
5 248
13 314
2 440
8 002

5 139
931
2 495
0
0
4 057

5 405
1 786
4 162
-1 598
418
3 568

1 639
0

0
227

0
0

0
0

225 170
58 989
96 694
18 187
8 193
27 701

E Ft személyi jellegű juttatások
E Ft munkaadókat terhelő járulék
E Ft dologi kiadás
E Ft egyéb folyó kiadások
E Ft működési célú pénzeszközátadás
E Ft Társadalom – és szociálpolitikai
juttatás
1 639 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
227 E Ft Felújítás

7 848

2 004

0

46 501

56 353 E Ft Intézményi beruházási kiadások

0

487

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10 000
529
3 280
3 189

0
0
0
0

0
0
0
0

-10 000
0
0
0

487 E Ft felhalmozási célú
pénzeszközátadás
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
0 E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló
projekt
0 E Ft Egyéb tartalék
529 E Ft Hitelek kamatai
3 280 E Ft Finanszírozási kiadások
3 189 E Ft Értékpapír vásárlás

A 2010. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
229 919

2 292

-2 631

1 614

231 194

119 468
0
94
670

-3 441
11 397
15 270
0

0
727
8.273
0

-1 764
2 503
6 516
10 874

114 263
14 627
30 153
11 544

E Ft Önkormányzat működési
bevételek
E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb közp.támogatások
E Ft Felhalm.és tőkejellegű bevételek
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13 420
1 806

2 985
0

3 441
0

4 376
0

24 222
1 806

0
21 024

0
22 870

0
2 812

24 855
1 268

24 855
47 974

E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök,
hitelvissz.tér
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezése a 2010.évi
költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatokba átvezetésre kerül.

Záró rendelkezések
3.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hort, 2011. február 14.
.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

2./ Napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Addig is gazdálkodnia kell az önkormányzatnak, amíg a
költségvetést nem fogadja el. Ezért van szükség az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadására. Felolvassa Novák Lajos írásos anyagát ezzel kapcsolatban. A könyvvizsgáló
betegsége miatt nem tudott eljönni a testületi ülésre.
Tari István képviselő: Az átmeneti gazdálkodás pozitívan működött, minden adat a kiküldött
anyagban szerepel. A kiadások visszafogottak voltak, ezért jó az eredmény.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő –
testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a beszámolót elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:

4/2011.(II.14.) 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 2011. évi költségvetésébe szerepeltesse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

3./ Napirend: Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének megtárgyalása

Habány György képviselő megérkezik.
Kerek Oszkár polgármester: Hosszas pénzügyi egyeztetések után került sor az
előterjesztésre, melyben több képviselő, valamint az intézmények képviselői, az
érdekegyeztető tanács tagjai is részt vettek. A cél az, hogy 5% alá kerüljön a hiány. Négy
fontos dolgot emel ki a költségvetés elkészítésénél: létszámgazdálkodás, energia felhasználás,
pályázatok kihasználása, és kiemelt fontosságú a befektetések ösztönzése. Átadja a szót a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Tari István képviselő: 2011-es évvel kapcsolatban 4 bizottsági ülést tartottak. 58 milliós
hiányról indultak az elején. Az intézményeknél kénytelenek voltak megszorítást alkalmazni,
így 33 millió Ft-ra tudták levinni a hiányt. Az előző évi 15 millió Ft-os maradvány csökkenti
ezt, és 18 millió Ft lesz talán a végleges tervezett összeg. A bizottság döntése, hogy az
intézmények vezetőit hívják össze a létszámmal kapcsolatos egyeztetésre. Bizottsági ülésen
beszéltek egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásáról, itt is
lehetne létszámot csoportosítani. A konyha helyzete is gondot jelent, sok számolás után is
mínuszos. Energia felhasználás szempontjából nehéz konkrét adatot mondani, mivel össze
van vonva az óvodával. A táblázatok minden pontját átbeszélték. A 18 millió Ft-os tervezett
hiányt kellene minél lejjebb vinni a 0 felé. A bizottság javasolja a költségvetés és a
hozzákapcsolódó határozati javaslatok, rendeletek elfogadását.
Kozák Gáspárné: A rendeletben részletesen leírták, hogy van egy 5 milliós folyószámlahitel,
és 6 361 000 Ft fejlesztési hitel, mely összegekkel a hiány összegét csökkenteni lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a könyvvizsgáló egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Felolvassa a könyvvizsgáló jelentését. Van-e javaslat,
módosító indítvány?
Csontos András képviselő: A személyi kiadás több mint a fele a költségvetésnek. Az
összefoglaló táblázatban látható, hogy 5-6 millió a finanszírozási hiány, ha a fejlesztéseket
nem vesszük figyelembe.
Hulladékgazdálkodásra magasabb összeget terveztek, a konyhánál viszont kevesebbet,
folyóirat közel a duplája emelkedett, igazgatási költség is emelkedett. Nagyon lecsökkent a
kistérségi befizetés, ár- és belvízre kevesebb lett tervezve, szociális segélyre szintén kevesebb,
versenysport 2,1 millió volt, most 1 millió, ÖNO-nál 3 millióval kevesebb. Miből adódnak
ezek a változások?
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Elfogadásra javasolja, mert költségvetésnek lenni kell. Pozitívnak értékeli a rendelet
tervezetben, hogy ha nem teljesülnek a bevételek, akkor az intézményeknél kell módosítani.
5. bekezdés nincs befejezve.
Kozák Gáspárné: 920 000 Ft-os tavalyi számla áthúzódó kifizetés hulladékgazdálkodásra.
Konyha: tényadatban van áfa, a tervben nincs, ezt pótelőirányzatban szokták közölni.
Folyóirat pld számban több lesz valószínűleg, mint az előző évben. Igazgatás: tartalékot ide
tették 5 millió Ft értékben, ténybe nem lehet, kamatkifizetés történt, egészségügyi centrum
fejlesztési kiadása van betervezve. Előző évben kistérségnek vissza kellett fizetni több mint 2
millió Ft-ot, most ezért kevesebb. Árvíz: vezérárok további mélyítésére 1 millió Ft-ot
terveztek. A szociális segélyek pót-előirányzatosak, a bizottság javaslatára a kamatmentes
támogatás összege már nem szerepel. Versenysportra 1 millió Ft került betervezésre.
Tari István képviselő: Január 14-i sport közgyűlésen az új vezetés kijelentette, hogy mindent
megoldanak. Az önkormányzat nem vonul ki a sport támogatásából. Sikerült több helyi
játékost visszahozni, ezért az eddigi legnagyobb kiadás, az utaztatás kevesebbe fog kerülni.
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem engedi meg, hogy több támogatást adjon,
amikor az intézményektől vontak meg pénzeket. Egyébként, ha Csontos András képviselő úr
mint bizottsági tag, ott lett volna a bizottság ülésén, most nem kellene ilyen kérdéseket
feltennie.
Kerek Oszkár polgármester: Növekszik a civil szervezetek száma. Mindenki kap
valamennyi támogatást, de nem olyan összegben, ahogy szeretnék. Ők is részt vehetnének
pályázaton, ezzel saját pénzüket tudnák növelni, és ezt az önkormányzat természetesen
támogatná is.
A polgármester lehetősége, hogy 5 millió Ft-ot átcsoportosíthat minden évben, de nincs
szabályozva a kötelezettség vállalás mértéke, korlátja. Azt kéri, hogy 1 millió Forint feletti
szerződéskötést, kötelezettség vállalást a képviselő-testület hozzájárulásával lehessen
megtenni. Ugyanezt az alpolgármester is megteheti, amikor helyettesíti a polgármestert.
Javasolja, hogy szabályozzák le ezt is.
Kamatmentes kölcsönt 0-val terhelték, mivel az önkormányzat lehetőségei is korlátozottak.
Habány György képviselő: Elnézést kér, munkahelyi elfoglaltsága miatt késett, melyet előre
jelzett. Sportkör támogatásával kapcsolatos bejelentést komolytalannak és nevetségesnek
tartja Tari István részéről. Tari István egy középmezőnyben végzett csapattal vette át, és azóta
a legrosszabb eredményt hozta. A tagság ezért másik vezetőséget választott. A sportkör kapta
eddig is a támogatást, nem a vezető személye számít. Ha 1 milliót kap, jobb, ha nem is adnak
semmit, mert nem tudja fenntartani magát. A 2 millió is elég szűkösen volt elég. A
buszköltség, egyéb útiköltség nem csökken 1 millióval. 2-2,5 millió közötti összeggel tudna
csak működni. El kell dönteni, hogy legyen-e sport, vagy ne. Minden civil szervezet kapott.
Minimum a 700 ezer különbséget tegyék a sporthoz, amit más szervezetek kapnának meg.
Szponzort nem lehet találni Horton. Kéri a testületet, hogy fontolja meg a támogatás összegét.
Személy szerint akkor is megszavazta a maximum összeget, amikor Tari István volt az elnök.
Kerek Oszkár polgármester : A támogatásokat menet közben is változtathatják, ha lesz rá
lehetőség.
Tari István képviselő: Tisztában van vele, hogy mennyiből jön ki a sport. Pillanatnyilag
maradjon az 1 millió Ft, és az őszi szezon előtt térjenek vissza erre a kérdésre. Úgy hagyta ott
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a sportot, hogy visszajöttek emberek. Amikor átvette az irányítást, már szétszéledtek a régi
játékosok, az újakkal nem lehetett eredményt elérni.
Kerek Oszkár polgármester: A kifizetéseket szabja ahhoz a feltételhez az önkormányzat,
hogy kössenek megállapodást minden civil szervezettel. Legyen elkötelezettség mindkét
oldalról.
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hozott egy határozatot: kötelesek
elszámolni a civil szervezetek a támogatással.
Habány György képviselő: Eddig is elszámoltak az összeggel. Felvetődött, hogy ha Csontos
András ott lett volna, tudná, és nem kellene ezeket itt kérdezni. Ő korábban jelezte, hogy kéri
az értesítést a Pü. Bizottsági ülések időpontjáról, de ezt nem kapta meg. Ebben a formában
nem fogadja el a költségvetést, akkor ne adják a sportnak az 1 milliót sem.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Meglepő számára, hogy ennyire kardinális kérdés a sport
támogatása. A intézményekről tárgyaltak a pü. biz. ülésein, ott is lettek volna igények, és most
úgy látszik, hogy a sportot tekintik a legfontosabbnak, holott kötelességük elsősorban az
intézmények, és főleg a gyerekintézmények fenntartása.
Az egészségügynél is lenne feladata az önkormányzatnak. 300 ezer plusz áfás hallásvizsgálót
egy tollvonással lehúztak, egy sportkörnél 1,5-2 millióért harcolnak. Prioritása van inkább egy
ilyen készüléknek, mint a sport fenntartásának minden áron.
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben hiányra kell tervezni a költségvetést, mert így
jönnek ki a számok. Utána azon kell dolgozni, hogy miből faragják le ezt a hiányt. Mindenki
véleményére kíváncsi, hogy miből kívánják a hiányt minél kisebb összegre levinni. A
képviselő-testülettől nagymértékben függ, hogy mire szán pénzt, és feladata, hogy jól
működjön a költségvetés. Javasolja elfogadásra.
Csontos András képviselő: Egyetért alpolgármester úrral abban, hogy több intézmény
működtetését kell az önkormányzatnak biztosítani. A bizottsági ülésre nem tud úgy jönni,
hogy hétfőn tudja meg, hogy szerdán lesz. Testületi ülés sem a tervezett időpontban van.
Javasolja a költségvetést elfogadni.
Kassa László képviselő: Egyetért maximálisan Habány Györggyel. Nem kaptak értesítést a
bizottsági ülésekről. Egyetért alpolgármester úrral, nagyon meg vannak nyirbálva az
intézmények is, szerinte túlzottan is. Javasolja, hogy a vízelvezetésre akár pályázat útján is
tervezzenek összeget.
Kerek Oszkár polgármester: Megemlítette már, hogy a pályázatok lehetőségét figyelembe
kell venni. Elkezdődött a csapadékvíz elvezetés, és most már nem kell félni az embereknek,
hogy kiönti őket a víz.
Tari István képviselő: Nem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozta meg az ülések
időpontját, hanem a pü. csoport munkája. Az intézményeknek vissza kellett küldeni a
tervezetet átdolgozásra, ezért bizonytalan volt az időpont. Rengeteget dolgoznak fölöslegesen
a pénzügyön. Kéri a pénzügyi csoport munkatársát, hogy a jövőben értesítsen mindenkit az
ülésekről. Az elmúlt ciklusban tag volt Habány képviselő úr, tudta az időpontokat, mégsem
vett részt sok ülésen.
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Kerek Oszkár polgármester: Amíg az intézmények nem adnak le rendes anyagot a pü.
csoportnak, nem tudnak dolgozni, utána pedig rohammunkában kell.
Molnár Istvánné képviselő: A korábbi években mindig megszavazta a sport támogatását, de
ha nem tudnak eredményt produkálni, elgondolkodtató, hogy adjanak-e egyáltalán támogatást.
Részletesen átnéztek az intézményvezetőkkel mindent. Nehéz lesz a működés, de a mai
gazdasági körülmények között nem lehet másfajta költségvetés elkészíteni. Ebben formában
javasolja elfogadásra.
Habány György képviselő : Reméli az alpolgármester úr sem gondolta komolyan, hogy neki
fontosabb a sport, mint az egészségügy. Javasolja, hogy kapjon kevesebbet a többi civil
szervezet, és azt csoportosítsák át a sportnak.
Tari István képviselő: Hosszú még az év, be kell osztani a pénzt. Fél év múlva térjenek
vissza, hogy lesz-e akkor lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy kompromisszummal fogadják el így a
költségvetést, és fél év múlva térjenek vissza, lesz-e lehetőség további támogatásra.
Szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetés előterjesztésében javasolt határozattervezetek és
rendeletek elfogadását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 2 nem szavazattal meghozta
az alábbi határozatokat és megalkotta az alábbi rendeleteket:

5/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzat 2011. évi
költségvetési előterjesztését elfogadja, és költségvetést az alábbiak szerint
jóváhagyja
Kiadás: 444.777 e. Ft
Bevétel: 411.452 e. Ft
Hiány: 33.325 e. Ft

6/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetését
az alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 246.755 e. Ft
Bevétel: 437.557 e. Ft
Többlet: 190.802 e. Ft
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7/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum, mint
önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint
jóváhagyja
Kiadás: 22.305 e. Ft
Bevétel: 800 e. Ft
Hiány: 21.505 e. Ft

8/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HECS Szociális Ellátó
Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetését az
alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 26.660 e. Ft
Bevétel: 5.420 e. Ft
Hiány: 21.240 e. Ft

9/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Óvoda, mint
önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint
jóváhagyja
Kiadás: 53.699 e. Ft
Bevétel:
0 e. Ft
Hiány: 53.699 e. Ft

10/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános
Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetését az
alábbiak szerint jóváhagyja
Kiadás: 95.358 e. Ft
Bevétel: 1.000 e. Ft
Hiány: 94.358 e. Ft
1
11/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 évre vonatkozóan a
cafetéria szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
A Kormány által javasolt 200.000 Ft-os maximális összeg figyelembe vételével
2011. évben az alábbi cafetéria összegek kerültek a költségvetésbe betervezésbe.
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A köztisztviselői egyéni költségkeret: Bruttó 200.000 -Ft
A közalkalmazottak egyéni költségkerete: Bruttó 119.000 -Ft
A catefériában adható juttatási fajtákat és azok adóterheit az alábbi táblázat
tartalmazza:
Juttatás fajtája

Adóterhelés 16%

Étkezési jegy

18.000 Ft/hó értékig

Üdülési csekk

évente a minimálbér mértékéig

Önkéntes nyugdíjpénztár

havonta a minimálbér feléig

Egészségpénztár

havonta a minimálbér 30%-ig

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
havonta a minimálbér feléig
intézmény
Helyi bérlet támogatása

a munkáltató
megvásárolt

nevére

Internet támogatás/számítógép

5.000 Ft/hó értékig

Iskolakezdési támogatás

Évente a minimálbér 30%-áig

Megújulási kártya-számlájára
utalt juttatás

300 ezer forint/év

szóló

számlával

A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a további intézkedések
megtétele érdekében a cafetéria nyilatkozatokat 2011. március 01-ig a Pénzügyi
Csoport részére juttassák vissza.
Határidő: 2011. március 01.
Felelős: intézményvezetők

12/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslatára a több éve üres, be nem töltött takarítói álláshelyeket a
Kulturális Centrumban – Könyvtár 1 fő takarító, és Batthyány József Általános
Iskola – Tornaterem 1 fő takarító/gondnok, véglegesen megszünteti.
Határidő: 2011. március 01.
Felelős: intézményvezetők
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi
LXV. tv. 91 § (1) bekezdése, és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.
§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2011. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő-testületére, annak költségvetési
szerveire, 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 önállóan működő költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a
polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város
községgazdálkodási feladatok, stb.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi igazgatási feladatának kiadását,
bevételét a szakmai alaptevékenységtől elkülönítetten az alaptevékenységnek megfelelő
pénzügyi igazgatási szakfeladaton kell elszámolnia.
(4) A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet az önállóan működő költségvetési
szervekkel- a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint - a
hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a
pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.
A címrendet a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § .
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi
költségvetését
444.777 E Ft Folyó bevétellel
411.452 E Ft kiadással
33.325 E Ft Hiánnyal állapítja meg.
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(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módja:
15.000 E Ft
5.000 E Ft
6.361 E Ft
6.964 E Ft
33.325 E Ft

Előző évi pénzmaradvány
Folyószámla hitel
Fejlesztési hitel
Újabb fejlesztési hitel

(3) 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. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele – kiadásainak feladatonkénti megosztását a 4.
melléklet tartalmazza.
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 4. számú melléklet tartalmazza.
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) A tartalék rendelkezés jogát a főösszeg megváltoztatása nélkül a polgármester gyakorolja.
Az előirányzat felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a beszámolókkal
egyidejűleg tájékoztatja.
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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, a kötelezettségvállalásokat
1 millió Ft éves összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(3) A végrehajtott, előirányzat átcsoportosításáról, illetve kötelezettségvállalásról 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.
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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 Gazdasági 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) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek 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) A költségvetési szervek 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) A költségvetési szervek, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre
juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak
be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő 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 kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától
kell alkalmazni.
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Hort, 2011. február 14.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet
Az intézményi térítési díjakról
Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 114. § (1) bekezdés, és 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 Képviselő-testülete 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 - Vendég
- konyha önköltsége
Szoc.étkezés:
- étkezés önköltség:

Nyersanyag
ktg.( ÁFÁ-s)
365
73
219
73
441
88
265
88
350
350

Rezsi

Térítési díj

380
252
530
750

Szállítási
költség

365
73
219
73
441
88
265
88
730
602
50

2.§.
(1) A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja: 635.- Ft/óra/fő
(2) Az ellátás önköltsége: 1.431-Ft/óra
a) Az ellátás önköltsége Horton: 795. - Ft/nap
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b) Az ellátás önköltsége Csányban: 475. - Ft/nap
c) Az ellátási önköltség átlaga: 635.-Ft/nap

3.§.
(1) Nappali ellátás térítési díja: 1.911.-Ft/fő
(2) Az ellátás önköltsége: 2.264- Ft/nap
(3) Nappali ellátás esetén csak az étkezésért kell fizetni.
4.§.
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 a cafetéria
szabályzatban igénybe vehető étkezési támogatással biztosítja.
(2) A köztisztviselők 2011.évben igénybe vehető egyéni költségkerete, mely összeg
tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is Bruttó 200.000 –Ft.
(3) A közalkalmazottak 2011.évben igénybe vehető egyéni költségkerete, mely összeg
tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is Bruttó 119.000 –Ft
6.§.
A központi költségvetés által biztosított étkeztetéssel összefüggő támogatással az élelmezési
napló alapján a Központi Konyha vezetője számol el. A gyermekétkeztetés rezsi költségét,
valamint a normatívák kiegészítését a képviselő-testület a 2011.évi költségvetésében
biztosítja.
7.§.
(1) E rendelet 2011. március 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 4/2010.
(II.11.) rendelet hatályát veszti.

Hort, 2011. február 11.
.
Ferge Jánosné
Jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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4./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa az óvodai alapítvány meghívóját az alapítványi
bálra a képviselő-testület tagjainak.
Meghívás nélkül megjelent Keresztes Konrád, aki a Sertéstelep beruházása érdekében
támogatást kér a képviselő-testülettől.
Keresztes Konrád: Az előző képviselő-testület hozzájárult a sertéstelep megépítéséhez azzal,
hogy a rendezési tervet átalakították kérésüknek megfelelően, ezt megköszöni. Állattartó
telep épülne a terület 2/3 részén, és az 1/3 részen biogáz üzem.
A sertéstelepnek van egy része, ami eddig is sertéstelep volt, a másik a trágya-ülepítő tó. A
tónak a hrsz. –án benne maradt szennyvíz átvezetési szolgalmi jog az önkormányzat javára.
Ráterveztek a két területre. Úgy keletkezett a téves szolgalmi jog, hogy valamikor egy hrsz.
alatt szerepelt a két terület, így automatikusan mindkét területre rákerült a szolgalmi jog.
Korábban a szövetkezet sem jelzett erről a Földhivatal felé. Hozzájárulást kér ahhoz, hogy
ahol nem megy vezeték, ne legyen szolgalmi jog. Polgármester úrtól kértek egy hozzájárulási
nyomtatványt, 213/18 hrsz. területre, erre a polgármester úr, a megismerési nyilatkozatot
küldte csak vissza. Kérik a hozzájáruló nyilatkozatot, melyet a jegyzőasszonynak küldték el
email-ben.
Dr. Nagy Tamás: Miért nem elég az, ha lemond az önkormányzat a szolgalmi jogról?
Keresztes Konrád: Az MVH-tól kaptak egy levelet, mely szerint elutasították a bejegyzett
szolgalmi jog miatt. Egy másik cég is ugyanebben a cipőben jár. Amíg nem mond le az
önkormányzat a szolgalmi jogról, nem építhetnek, veszik kb. 140 millió Ft-juk.
Kerek Oszkár polgármester: Két dologról van szó, az egyik a szolgalmi jog, a másik az,
hogy a beruházáshoz hozzájárulunk. Megkérdezett ügyvédet, az ő tanácsára nem írta alá. A
szolgalmi jog nem lehet probléma, de a beruházáshoz való hozzájárulást a képviselő-testület
nélkül nem írhatja alá. Hány horti embert fog alkalmazni?
Keresztes Konrád: 2x1000 sertést szeretnének hizlalni. 3 embernek tettek ajánlatot, egyik
sem vállalta, mivel nehéz munka. Nagyon komoly munkahellyel, és adóbevétellel jönnének
ide. Saját embereit hozta Hortra, mert nem volt olyan helyi lakos, aki dolgozna.
Molnár Istvánné képviselő: Amikor sertések voltak, a lakosok aláírásokat gyűjtöttek, hogy
ne valósuljon meg a beruházás, mert nagyon bűzös szag terjengett a környékén. Milyen
elképzeléseik vannak ezzel kapcsolatban? Több ember kinyilvánította nemtetszését.
Keresztes Konrád: Kidolgoztak olyan technológiát, mellyel elkerülhető lenne a szag.
Kerek Oszkár polgármester: Jött ki a trágya, mellyel nem foglalkoztak. Ő is tapasztalta a
nagy bűzt. Meg kellene győzni az embereket arról, hogy ezzel a technológiával nem lesz bűz.
Ha nincs a bűz, az emberek semmit sem szóltak volna hozzá.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hosszasan meghallgatták Keresztes Konrádot, holott
először csak azt kérte, hogy mondjanak le a szolgalmi jogról. Javasolja, hogy a nyilatkozatról
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beszéljenek, az összes többit elhagyva. A képviselő-testület a szolgalmi jogot nem kívánja
gyakorolni. Ezt javasolja, hogy írják alá, a többi szövegrészt hagyják el.
Csontos András képviselő: Minden pályázatnak vannak alaki, formai követelményei. Ezért
kell a nyomtatványt teljes egészében kitölteni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A beruházást nem ismerte meg a testület, akkor hogyan
írják alá ezt a papírt?
Keresztes Konrád: A meglévő telepen, a meglévő helyre engedték a trágyát. Úgy hallotta,
hogy André László telepéről jött a faluba a szag. Nem kellett az önkormányzattól engedélyt
kérnie, mert nem engedélyező hatóság. A polgármester úr megismerte a terveiket, tőle kérték
a hozzájárulást is. Megkérdez valakit telefonon arról, hogy megfelel-e a nyilatkozat úgy,
ahogy javasolják.
Tari István képviselő: A nagyhomokon is akartak egy beruházást, amikor Csontos képviselő
úr azt mondta, hogy nem tud dönteni, nem ismeri a részleteket. Most ő is ebben a helyzetben
van, nincs ismeret anyaga, ezért most nem tud dönteni. Legközelebbi Pénzügyi Bizottsági
ülésre meghívják Keresztes urat, ahol tájékoztathat mindenkit.
Kerek Oszkár polgármester: Megismétli, hogy a nyilatkozat két dologról szól. A szolgalmi
jog rendben van, de arról nem tud nyilatkozni, hogy a testület támogatja a beruházást. Vannak
olyan szervek, melyek engedélyeznek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez a beruházás egy olyan ingatlanon valósulna meg,
amely nem felel meg a feltételeknek. Első az, hogy tiszta legyen a tulajdoni viszony. Ezt már
eddig is meg kellett volna tenni.
Habány György képviselő: Van egy menete a testületi ülésnek, de ne szabaduljanak el az
indulatok. Egy kicsit szíveskedjék Keresztes úr türelmesebben végighallgatni a testületi
tagokat is. Kérjen tanácsot telefonon valakitől, hogy megfelel-e így a nyilatkozat, ahogy a
polgármester úrék javasolják. Ő is hallott a bűzös tevékenységről.
Csontos András képviselő: Ezt a pályázatot kiírták. Amilyen gazdasági helyzet van
Magyarországon, nem kellene elszalasztani a lehetőséget. Ennek a telepnek milliárdos
árbevétele lenne. A költségvetés idején gondolni kell erre is. Mindenki úgy döntsön, hogy a
következő választás előtt felelősséggel tudjon kampányolni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy amíg Keresztes úr tárgyal, folytassák az ülést a
napirend szerint.
Ferge Jánosné jegyző: Üdültetési Alapítvány 2.500.-Ft/főről 3.000.-Ft/főre kívánja a
hozzájárulás összegét emelni. Kevesen veszik igénybe az üdülési lehetőséget, azért a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával egyetértve nem támogatja a hozzájárulási
összeg megfizetését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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13/2011.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslata alapján, az eddigi üdülési igénybevételt is figyelembe véve a
továbbiakban nem kíván élni az Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa
(Nagyréde, Fő út 17.) által az önkormányzati dolgozók részére biztosított
pihenési,- üdülési,- időleges lakhatási lehetőségével.
Az igénybevételi szándék hiányában a térítési díjra vonatkozó megállapodás nem
kerül aláírásra.
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen döntéséről az
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványát értesítse.
Határidő: 2011. március 01.
Felelős: polgármester, jegyző

Ferge Jánosné jegyző: Javasolja, hogy a kiküldött rendelet-tervezetet az anyakönyvvezetői
díjjal kapcsolatban fogadja el a testület.
Dr. Nagy Tamás: Más településre vonatkozik-e?
Ferge Jánosné jegyző: Nincs illetékessége az anyakönyvvezetőnek más településen
házasságot kötni.
Tari István képviselő: Javasolja elfogadásra, megtárgyalta részletesen a bizottság.
Molnár Istvánné képviselő: Nem ösztönzi a fiatalokat arra, hogy több legyen a
házasságkötések száma, de már korábban is kellett volna ilyen szabályzatot létrehozni.
Korábban anyakönyvvezetőként egyedül is meg tudta csinálni, de javasolja az elfogadást.
Habány György képviselő: Máshol is fizetni kell, és többet, mint eddig itt. Nem ez fogja
befolyásolni a házasságkötések számát.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az anyakönyvi díjak elfogadását. A
képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (II.14) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzattól szóló 1990. évi
LXV. tv. 91 § (1) bekezdése, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) –
(2) bekezdésében és 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján a házasságkötések, és egyéb
családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvezető juttatásáról az alábbi rendeletet
alkotja.
I. A rendelet hatálya
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1.§
A rendelet hatálya Hort Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő
házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi ünneplése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.
II. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai
2.§
Alapszolgáltatás
(1) A hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető
közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik és a jogszabályban
rögzített hivatalos szöveget és eljárást, valamint az emléklap átadását foglalja
magában.
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége:
a) Polgármesteri Hivatal 3014 Hort, Szabadság tér 40. – Tanácskozó terem
b) Kulturális Centrum 3014 Hort, Szabadság tér 23 – Díszterem
(3) Hivatali munkaidő: Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkarendje.
(4) Anyakönyvi eseményt a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti
napokon nem lehet tartani.
3.§.
Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn túli házasságkötés
(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívüli, valamint munkaidőn kívül történő
házasságkötést az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül történő közreműködését a község
Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, az általános tételű államigazgatási
eljárási illeték egyidejű lerovásával kell kérni.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy az arra méltó, ünnepélyes helyszínen és
körülmények között történik, valamint az anyakönyv védelme biztosított.
4.§.
A házasságkötés szolgáltatási díjai
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes.
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(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén 15.000,- Ft +ÁFA mértékű
díjat kell fizetni.
(3) A hivatali helyiségen kívül megtartandó események szolgáltatási díja nem tartalmaz
hangosítást, zeneszolgáltatást, eszköz használatot. A szükséges szolgáltatás és egyéb
eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás
kellékei, szükség szerint székek, az anyakönyvvezető és kisegítő szállítása – az
igénylő feladata.
(4) A házasságkötés az anyakönyvvezető hivatali helyiségében, munkaidőn kívül történő
kötése esetén a
a) Polgármesteri Hivatalban történő eljárásért: 10.000.-Ft +ÁFA
b) Kulturális Centrumban történő eljárásért: 15.000,-Ft +ÁFA
díjat kell fizetni.
(5) A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal az
önkormányzat költségvetési számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell
befizetni.
5. §.
A házasságkötés lebonyolításáért járó díjazás
(1) Ha a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezető a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért
meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy a díjbevételből kifizetéskori
illetményének a szabadidőre járó arányos összege illeti meg őt.
(2) A kisegítő személyzet a teremfelügyeletéért Bruttó 2.000.- Ft/esemény díjazásban
részesül.
III. Záró rendelkezés
6.§
(1) E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglalt díjtételeket kell alkalmazni az egyéb családi események
társadalmi ünneplési eljárásoknál is.

Hort, 2011. február 14.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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Ferge Jánosné jegyző: MVH regisztráció: a pályázatokhoz szükséges. Jelenleg csak a
Polgármesteri Hivatalnak van adószáma, az önkormányzatnak nincs, ezért a pályázatok miatt
szükségessé vált az adószám igénylése.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az adószám igénylésének elfogadását. A
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2011 (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges dokumentumok
csatolásával kezdeményezi az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő
felvételét.
A Képviselő-testület felkéri a Hivatal vezetését, hogy az Önkormányzat részére a
nyilvántartáshoz szükséges adószámot a MÁK-on keresztül kérje meg, majd ezt
követően a Polgármester az MVH-nál a szükséges regisztrációt végezze el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Ferge Jánosné jegyző: Az írásos előterjesztés alapján javasolja a szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítását kiegészítve a tárgyévi költségvetés tárgyalásánál felmerült kamatmentes
kölcsön megszüntetésével.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását. A
képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a módosítást
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2011. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 11/2009. (V.28.) rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testület „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv.35.§. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az egyes szociális
ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2009. (V.28.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja.
1.§.
Az ÖR 4.§.(5) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
- köztemetés
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-

támogatásban részesülő személy támogatásának megszüntetésére irányuló
bejelentéséről
kivételesen sürgős esetben átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapításáról.
2.§.

Az ÖR 4.§.(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(6) A polgármester által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A képviselő-testület önkormányzati hatósági
ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A képviselő-testület fenti
(5) bekezdés alapján a) pontja alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől
számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

3.§.
Az ÖR 5.§.(6) bekezdése hatályát veszti.
4.§.
Az ÖR 5.§.(7) bekezdése hatályát veszti.
5.§.
Az ÖR 5.§.(8) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(8) A bérpótló juttatásra jogosult köteles biztosítani ingatlanának (saját, bérelt, vagy szívességi
lakáshasználat alapján használó ingatlan) állagát, rendeltetésszerű használhatóságát,
higiénikus állapotát.
6.§.
Az ÖR 5.§.(9) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(9) Köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő járdák, udvarok, kertek, lépcsőházak,
kapualjak, továbbá az ingatlanhoz tartozó valamennyi terület, helyiség rendszeres
tisztántartásáról, gyomtalanításáról. Ezen belül köteles továbbá az ingatlan előtt lévő
járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről
gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség az ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti
üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik. Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a
gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni.

7.§.
Az ÖR 5.§.(10) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
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(10) A bérpótló juttatásra jogosult ingatlanán háztartási, építési vagy veszélyes hulladékot
nem halmozhat fel.

8.§.
Az ÖR 5.§.(11) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(11) Ha a bérpótló juttatásra jogosult a fenti kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítésére
írásban – 5 napos teljesítési határidő tűzésével - fel kell szólítani. Amennyiben kötelezettségét
a felszólítás ellenére sem teljesíti, a bérpótló juttatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve
kérelmét el kell utasítani.
9.§.

Az ÖR 8.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2)Az átmeneti segély lehet:
- pénzbeli támogatás,
- természetbeni támogatás.
10.§.
Az ÖR 8.§.(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(6) A Bizottság egyszeri támogatásként nyújtott átmeneti segély formájában alkalmanként
a) 3000 Ft-6000 Ft-ig
b) tankönyvtámogatásként max. 10.000.- Ft-ot

11.§.
Az ÖR 8.§.(8) bekezdése hatályát veszti.
12.§.
Az ÖR 8.§.(9) bekezdése hatályát veszti.
13.§.
Az ÖR 8.§.(10) bekezdése hatályát veszti.
14.§.
Az ÖR 8.§.(10) bekezdése hatályát veszti.

15.§.
Az ÖR 18.§-a hatályát veszti.
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16.§.
E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.

Hort, 2011. február 14.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy térjenek vissza a sertéstelep témához.
Keresztes Konrád: Felolvassa a javasolt szöveget, melyet kér, hogy a jegyzőnő a következő
napra készítse el. Ugyancsak kérnek hozzájárulást a biogáz üzemnek vásárolt terület
átminősítéséhez.
Habány György képviselő: A felolvasott szöveggel egyetért, mással nem. Nincs
kötelezettsége az önkormányzatnak. Szeretné, ha egy alkalommal bemutatnák, mi a tervük.
Tari István képviselő: Javasolja, hogy jöjjenek el Pénzügyi Bizottsági ülésre, mutassák be
mit terveznek, és azután tudnak felelősen dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja elfogadásra a felolvasott tartalmú nyilatkozat
aláírását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2011 (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földhivatali egyeztetés
alapján 0213/18 hrsz-ú területre, a szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító
szennyvíz és kísérő vízvezeték szolgalmi jog bejegyzésének törlését rendeli el.
A szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító szolgalmi jog bejegyzése eredetileg
a 0213/12 hrsz-ú földrészletet érintette. Ezen terület megosztása után keletkezett
0213/18 hrsz-ú ingatlanra tévesen került bejegyzésre, a szennyvíztisztító telep
vízellátását biztosító szolgalmi jog.
A Képviselő-testület felhatalmazza a hivatal vezetését, hogy a szolgalmi jog
törlése iránt a Földhivatalnál eljárjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Beadtunk egy Leaderes pályázatot, (könyvtár udvar beépítés,
népművészeti tal. őszköszöntő rendezvények támogatása, valamint hangosítás). Aki a
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pályázatot írta, Simon Attila új munkaköre miatt már nem tud tovább részt venni ebben, ezért
átruházza másra a feladatot. Szavazásra bocsátja a kérés elfogadását. A képviselő testület 6
igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

16/2011 (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Simon
Attila
projektmenedzsment a LEADER IV-es tengely Kulturális turizmus fejlesztés
tárgyában benyújtott Őszköszöntő és Népzenei találkozó pályázat elkészítőjét,
projektmenedzserét összeférhetetlenség miatt a megbízási szerződésben foglaltak
teljesítése alól felmenti.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a projektmenedzseri feladatokat, mint
jogutód a továbbiakban a Menő & Nyerő Pályázatkészítő és Menedzsment Kft
látja el. A Kft ügyvezetője: Kuruczné Kiss Piroska.
A megbízási szerződés 8. pontja alapján az abban foglaltak a jogutódok
vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban maradnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Kft. létrehozásáról korábban már beszéltek. Pl. idős emberek
beszállítása nem lehetséges az önkormányzatnak. Ha saját cégünk végezné el munkákat
megnyert pályázatoknál, az áfát visszaigényelhetnénk, valamint olcsóbb is lenne a
munkavégzés. Javasolja, hogy bízzák meg a kft. előkészületeinek munkáira. Erre kb. 2 hétre
van szüksége.
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja gazdasági társaság
létrehozását. Az olyan jellegű beruházásokat, melyet megnyer az önkormányzat, a társaság
elvégezheti. Olyan árakon tudnának dolgozni, mely az önkormányzatnak előnyös, és az áfát
visszaigényelheti. Ezen kívül végezhetnének pl. betegszállítást, fűvágást idős embereknek.
Megoldhatnák a civil szervezeteknek történő könyvelést, vagy az intézményeknél takarítást,
és egyéb szolgáltatásokat is.
Kerek Oszkár polgármester: Elég sok település próbál ezzel is pénzt visszahozni az
önkormányzatnak.
Csontos András képviselő: Ezt a gazdasági társaságot milyen formában gondolják?
Kerek Oszkár polgármester: Nonprofit
megalakítható. Felügyelő bizottsága lenne.

társaság

lenne,

minimális

törzstőkével

Csontos András képviselő: A működése azért lényeges, hogy ha az anyagi előnyt nem csak
az önkormányzat felé gondolják, akkor arról még beszélgetni kell. Kerüljék a fenekestől
felforgatást. Az áfa visszatérítés rendben van, de a többiről még beszéljenek.

27

Kerek Oszkár polgármester: Újabb beruházás lesz, ha a saját társaságot bízzák meg,
anyagilag jól jár az önkormányzat. A működési költséget vissza tudják termelni.
Dr. Nagy Tamás: Városokban 1-2 kft. szinte mindenhol működik. Olyan feladatokra
vállalkozik, melyet az önkormányzat nem végezhet el. Amikor meghatározza feladatait, a
saját kft-jében tervezi meg, és nem külső cégnek fizet. Pl. gyermekétkeztetést is megoldják, és
külsőseket is étkeztethetnek. Önkormányzati alapfeladatokat el tud látni, nem csak egy
konkrét feladatot.
Személyi feltétel: 1 személlyel is létre lehet hozni, de a feladatok bővítésével, saját
létszámmal, vagy külsőssel is meg lehet oldani.
Csontos András képviselő: Akkor megszűnik az alkalmazottak munkaviszonya? Ezzel a
belső dolgainkat tudnánk megoldani. Hogy alakulnak a jelenlegi alkalmazottak?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem szűnne ettől meg, mert munkát végeznének. Most
van egy megnyert pályázatunk, ez egy apropója is lehet a dolognak, de egyéb munkáknál is
takarékosabb lenne a megoldás.
Tari István képviselő: A kft-nek kell egy vezetőjének lenni, hogy milyen haszonra tud szert
tenni, hány emberrel, ez a későbbiekben derül ki. A vezető ki tudja osztani a munkát az
igények szerint.
Csontos András képviselő: Maga a működési forma bizonyos előnyöket jelent, de mindent
nem old meg. Van egy dolgozói garnitúra, akik dolgoznak, ahogy dolgoznak, de nincsenek
szankcionálva, így nem várható el semmi. Hatványozódni fognak a problémák. Nagyon
óvatosan kell erről gondolkodni.
Kassa László képviselő: A faluban már 2-3 hónapja beszélnek erről, már tudják is, hogy ki
lesz a vezetője, hogyan fogják csinálni.
Rózsavölgyi Jánosné Pü.G. Biz. külső tagja: Egyéb dolgokat is beszélnek, de ezzel nem kell
foglalkozni.
Dencs Zsuzsanna: Megnézték a költségvetést, előre kell menekülni, meg kell találni azokat a
forrásokat, amelyek eddig nem voltak. Ha az áfát vissza tudják hozni, és a beruházásból még
pár milliót, akkor ez tetemes összeget jelent. Lehet lakosságnak nyújtott szolgáltatásból, és az
önkormányzatnak végzett munkából is pénzt szerezni. Amely önkormányzatok nem tudnak
olyan menedzsmentet kitalálni, hogy előnyhöz jussanak, csődbe mennek.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy hozza létre az önkormányzat saját kft-jét. A
Pénzügyi és Gazdasági bizottság két héten belül dolgozza ki a részleteit. A képviselő-testület
4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17/2011 (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 100%-osan
önkormányzati tulajdonban lévő Kft létrehozását.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft megalakításával
kapcsolatosan ügyvédi egyeztetést folytassa le.
Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a következő testületi ülésre a
Kft megalakítását döntésre készítse elő.
Határidő: 2011. március
Felelős: polgármester, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Kerek Oszkár polgármester: Előfordulhat a polgármester összeférhetetlensége. Lehetnek
olyan összeférhetetlen szituációk, amikor a polgármester nem járhat el, saját magának nem
címezhet levelet, stb. szeretné, ha az alpolgármester úr az ilyen esetekben helyében eljárhatna,
és aláírhatna, lenne aláírási címpéldánya. Aláírási jogosultsága nincs az SZMSZ-ben.
Javasolja annak módosítását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban ötv.) 1.§ (6) bekezdése 18.§-a és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról 2004. évi CVII. Törvény 5§.(2) bekezdés figyelembe vételével
a 6/2007.(III.30.) rendeletét ( továbbiakban ÖR)az alábbiakban egészíti ki:
1.§.
Az ÖR 23.§- a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester a polgármester
akadályoztatása, illetve összeférhetetlenség esetén teljes jogkörrel gyakorolja.
2.§.
E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.

Hort, 2011. február 14.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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Tari István képviselő: A bizottság foglalkozott az önkormányzat kintlévőségének
behajtásával. Tartoznak pl. az átereszek árával, de van egyéb tartozást is, mint pl. lakbér.
Ezeket már régen rendezni kellett volna. Javasolja, hogy állapítsák meg a befizetési határidőt
2011. február 28-ig. Amennyiben nem fizetnek, a jegyzőnő kezdeményezze a tartozások
behajtását.
Csontos András képviselő: Nem tesz jót a népszerűségüknek, ha végrehajtás lesz.
Rózsavölgyi Jánosné: Komoly összeget jelentenek ezek a tartozások. Tavaly nyártól lett
volna idejük az embereknek a részletfizetésre is az átereszeket illetően.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását. A képviselőtestület 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2011 (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslata alapján az önkormányzat felé fennálló térítési díj és egyéb
tartozások, így a lakosság részére megvásárolt, és beépített átereszek érékének
végső befizetési határidejét 2011. február 28-ban jelöl meg.
A határidő eredménytelen leteltét követően a Képviselő-testület felhatalmazza a
hivatal vezetését, hogy a behajtás iránt akár bírósági végrehajtás útján is
intézkedjék.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző

Habány György képviselő: A legutóbbi testületi ülésen kérte, hogy a Hősök tere 3 előtt a
villanyoszlopnál vágják le a fenyőfát, ami eltakarja a lámpát, ezért balesetveszélyes. A
kerítésnél kilóg a növényzet. Egyik este is szeme láttára majdnem baleset történt. Van egy
rendeletünk, érvényt kell szerezni a betartására.
Idősek kérték, hogy az élelmiszer diszkont felé, a Honvéd út sarkához helyezzenek korlátot. A
Takarékszövetkezetnél is elég meredek a járda.
Mennyibe került a kopjafa? Ki van-e fizetve? Úgy tudja, hogy még nincs rendezve. Kéri,
hogy ha megígérték, fizessék is ki.
Kért írásbeli tájékoztatást a tér, játszótér, parkoló, valamint a tér vízelvezetésének
összköltségéről, mely még nem kapott meg. A törvény szerint válaszolni kell a kérésre.

Ferge Jánosné jegyző: A kerítésnél lévő növénnyel kapcsolatban eljárás is volt. Nincs
információja a fenyőfával kapcsolatban.
Kassa László képviselő: A rendezvények összköltségére kérdezett, nem kapott rá választ. A
rendezvény terv mit takar?
Kerek Oszkár polgármester: Zárszámadáskor konkrét számok lesznek.
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Rózsavölgyi Jánosné: A rendezvényeknél nem került sor túllépésre a képviselő-testület által
elfogadott tervhez képest.
Molnár Istvánné egyéb elfoglaltsága miatt távozik az ülésről.

5./ Napirend: Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása
Kerek Oszkár polgármester: Tekintettel a napirend témájára, zárt ülést rendel el.
Tari István képviselő: Ismételten kéri, hogy a bizottság 2 külső tagja is maradhasson bent a
zárt ülésen, mivel pénzügyi szempontból rájuk is tartozik.
Kassa László képviselő: Nincs benne az SZMSZ-ben, hogy maradhatnak.
Habány György képviselő: Az önkormányzati törvényt nem írhatjuk felül.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel a nyílt ülésen több téma nem volt, az ülést berekeszti.
kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Csontos András
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő
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