JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat 2011. február 28-án megtartott rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
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
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dencs Zsuzsanna Pü. és Gazd. Biz. tagja

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Tari István és Dr. Nagy Tamás képviselőket javasolja jegyzőkönyv
hitelesítőnek, valamint javaslatot tesz a napirendre vonatkozóan:
1. Napirend: Önkormányzati Kft. megalakítása
2. Napirend: Egyebek
A képviselő-testület a javaslatokat elfogadta.
1./ Napirend: Önkormányzati Kft. megalakítása
Kerek Oszkár polgármester: A témával kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnökének.
Tari István képviselő: Február 23-án tartottak bizottsági ülést, ahol elemezték a
szükségszerűséget. 5 igen szavazattal átadták a javaslatot polgármester úrnak, a
lebonyolításra.
Habány György képviselő: Jelen volt ő is a bizottsági ülésen. Bizonyos felvetések voltak.
Nincs számszaki alátámasztása a Kft. létrejöttének. Mennyibe fog kerülni, milyen hatása lesz
a költségvetésre, milyen haszna lesz az önkormányzatnak? Semmi konkrétumról nem volt
szó. Nem látja alátámasztva ezt a dolgot. Szeretné ezt látni, mielőtt döntenek. Minden pénzbe
kerül. Az elhangzott érveket jónak tartja, csak számokat szeretne hallani. Korlátozva vannak
az elvégzendő feladatok.
Kerek Oszkár polgármester: Többször össze kell még ülni ebben az ügyben, mert aprólékos
kidolgozások szükségesek. Beszéltek már arról, hogy a költségvetés javítása az egyik cél.
2011. március 1-i hatállyal. Megbízza Dr. Veres Andrást a Kft. megalakításának
előkészületeivel.
Kassa László képviselő: Milyen felépítése lesz a Kft-nek? Ha átvesz különböző létszámokat,
mi lesz ezeknek a sorsa?
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Kerek Oszkár polgármester: A tisztségviselőket a képviselő-testület fogja megválasztani.
Lehet arról is szó, hogy projektcégként alkalmazzák, mivel most is nyertek pályázatot, melyet
kivitelezhetne, és még jóval több tevékenységet láthat el. Nagyon sok dolga lesz még a
testületnek az aprólékos részletek kidolgozása miatt. Erről tájékoztatta az ügyvéd.
Mindannyiuknak törni kell a fejüket, hogy hogyan működjön a Kft, milyen feladatokat lásson
el. Az önkormányzat jobb működése a fő cél.
Habány György képviselő: Nem lát számszaki alátámasztást, holott lehetett volna úgy is,
hogy kidolgoznak előre mindent, utána alakítják meg. Minden pénzbe fog kerülni, ügyvédi
költség, stb. Nem olyan egyszerű egy nonprofit szervezetet létrehozni. Átfutó tételekként
szerepelnek dolgok, általános megfogalmazásban. Nem a kabátra varrják a gombot, hanem
fordítva. Nincs számszaki alátámasztás, ez a legfőbb problémája, egyébként nincs a
megalakítás ellen. Itt közpénzekről van szó, nem magánszemélyek vagyonáról.
Kerek Oszkár polgármester: Várja a képviselő úr segítő részvételét az előkészítésben,
javaslatokat, információkat szívesen vesz egyébként mindenki részéről.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ismétlésekbe fog bocsátkozni, mert a bizottsági ülésen sok
minden elhangzott. Nem bánnak jó gazdaként a vezetők az intézményekkel, tehát szem előtt
kell tartani ezeket is. Igény szerint a lakosság felé szolgáltatást tud nyújtani a kft. Úgy fog
működni, ahogyan adják nekik a feladatokat. Ha megbízza a képviselő-testület sok feladattal,
sok munkát fognak végezni, és annál több pénzt fog megtakarítani az önkormányzat. Kassa
Lászlóhoz: nem közalkalmazottak lesznek, hanem munkatörvénykönyv alapján dolgoznak, itt
is megtakarítás lesz. Amire itt az önkormányzaton belül nincsenek megfelelő szakemberek, a
kft. meg fogja oldani. A feladatokhoz kötődnek a kifizetések is.
Kerek Oszkár polgármester: Figyelembe kell venni az önkormányzat kiadásait. Az energia
költséggel egyik intézmény sem foglalkozik, de a kft.-nek kell foglalkoznia. Senkit nem
zavar, hogy mennyi fűtést, egyebet fizetnek ki havonta.
Habány György képviselő: Elhangzott, hogy bizottsági ülésen részletesen megbeszélték.
Igen, beszéltek róla, feltételes módban, de forintra-fillérre nem számoltak még ki semmit. Így
nem látszódik, milyen kihatása van az önkormányzatra. A képviselő-testület felelőssége is a
takarékoskodás, és az intézményvezetőké is. A kft. azért kell, hogy egyéb hasznok jöjjenek az
önkormányzatnak. Nincs kimutatás pl. hogy ha kiadják a fűtést, mennyivel lesz kevesebb a
költség. Fordítottnak látja a dolgokat. Sok helyen jól működik, de a mi településünk talán
kicsi ehhez. Kevés a tapasztalat. Feltételezéseket hall konkrétumok helyett.
Csontos András: Biztosan van elképzelés a Kft. megalakulásáról, de esetleg nem akarják
tudatni velük. A munkabérrel növelt értéket fog számlázni a kft., eddig a járulékokkal növelt
összeg volt csak. Reméli, hogy a fejekben ez megvan, erről beszéljenek.
Tari István képviselő: Habány György mindig alkalmazott volt, ezért nincs talán rálátása a
dolgokra.
Kft. felállása: vezetőnek, igazgatási tanácsnak kell lennie. Személyi kérdéssel még nem
foglalkoztak, hogy ki lesz a vezetője, kik fognak ott dolgozni. Egy a lényeg, hogy hatékonyak
legyenek.
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Kerek Oszkár polgármester: Vállalkozást kockázatmentesen nem lehet létrehozni. A
lakosokat is lehet segíteni pl. szállítással, amely nyilvánvalóan nem nagy haszon, más
területen pedig nagyobb nyereséget tudnak produkálni. Bizonyos segítségnyújtásra is szükség
van a lakosság felé, de profitálásra is. Óriási munka lesz, de meg kell próbálni. Nem sok
településen működik, de ahol megalakították, ott működik is. A testületnek kell kiválasztani,
hogy milyen tevékenységeket bíznak rá a kft-re. Minden tevékenységre szerződést kell kötni,
de kifelé is vállalkozhat a kft.
Ha úgy dönt a testület, hogy nem éri el a célját, akkor meg is szüntetheti. Ez egy lehetőség
arra, hogy az önkormányzatnak pénzt hozzon.
Tari István képviselő: A fokozatosság elvét kell követni. Ha működőképes, lehet emelni a
létszámot, ha nem, abba kell hagyni.
Habány György képviselő: Vállalkozó céget is üzemeltet, és korábban mg. vállalkozó is
volt, tévhitben van Tari képviselő úr ezzel kapcsolatban. Egyetért azzal, hogy minden
vállalkozás kockázatos, de csak beszélnek róla konkrétumok nélkül.
Molnár Istvánné képviselő: Az önkormányzatnak csak hasznára válhat. Ha nem indulnak el,
nem is várhatják, hogy eredmény legyen. Mindenképpen pozitív dolognak tartja a kft.
megalakítását.
Csontos András: Nem szeretné, ha olyan dologban indulnának, ami kudarccal végződik. Az
áfáról nincs tudomása, hogy olyan nagydolog lenne. Lényeges, hogy hogyan csinálják. A
kezdésnél kevés tevékenység legyen, utána lehet fokozni.
Kerek Oszkár polgármester: Az üzleti terv elkészülése után tudnak konkrétumokat.
Dencs Zsuzsanna bizottsági tag: Azért vannak megijedve esetleg néhányan, mert nincs
Horton hagyománya az ilyen irányú tevékenységnek. Az üzleti terv, modellezés nagyon
fontos. Hogy mely tevékenységeket adja át az önkormányzat a kft.-nek, ez az alapja az üzleti
tervnek. E nélkül, hogyan lehet elindulni, erre kér választ. Megvan az, hogy biztonsággal
hogy lehet belemenni, hogy lehet biztonsággal kimenni. Ez így nagyon vontatott, ahogyan
hozzáállnak a kérdéshez. Az önkormányzatnak csak hasznot hozhat ez az irány.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Motiválta a kft. létrejöttét pl. a megnyert pályázat,
melynek kivitelezésénél pénzt lehet megtakarítani.
Vannak az intézményeknél olyan dolgok, melyek veszteséget termelnek, ez is megmozdította
az emberek fantáziáját. A pénz oldaláról kell vizsgálni a dolgokat. Számlát nem ad a kft., mert
a saját tulajdona az önkormányzatnak.
Habány György képviselő: Egy modell felállítását várta, nyilván konkrétumokat most senki
sem tud produkálni. Lehet, hogy jobb szervezéssel is lehetne megtakarítani összegeket. Egy
pillanatnyi helyzetet lehetne levezetni.
Csontos András képviselő: Teljesített számlák kellettek a tavalyi beruházásnál. ha most nem
lesz számla, hogyan működik a dolog? Közbeszerzésnél: saját kft. indulhat közbeszerzési
pályázaton?
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Közfeladat ellátásánál nem kell számla, beruházásnál
igen.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja annak
elfogadását. A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
24/2011.(02.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete közhasznú,
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre 2011.március 1-i
hatállyal. Ezzel egyidejűleg megbízza Dr. Veres András ügyvéd
urat a Kft. megalakításának előkészítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ Napirend: Egyebek
Kerek Oszkár polgármester: Az elmúlt bizottsági ülésen szó volt személyi kérdésekről is.
Ennek megtárgyalására most zárt ülést rendel el. A nyílt ülést berekeszti.
kmf.
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