JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 27-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
59/2011.(IV.27.)
60/2011.(IV.27.)
61/2011.(IV.27.)
62/2011.(IV.27.)
63/2011.(IV.27.)
64/2011.(IV.27.)
65/2011.(IV.27.)
66/2011.(IV.27.)
67/2011.(IV.27.)
68/2011.(IV.27.)
69/2011.(IV.27.)
70/2011.(IV.27.)
Rendelet száma:
11/2011.(IV.28.)
12/2011.(IV.28.)

Tárgya:
2010. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
Jegyző megbízása belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok kijavítására
2/2011.(I.28.) határozat módosítása a közbeszerzési tervről
Kistérségi központi orvosi ügyelet feladat törlése
Társulási megállapodás elfogadása központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
ellátására
„Pedagógiával a gyermekekért” díj odaítélése
Döntés jegyző kinevezéséről
Temetési segély iránti kérelem elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Kamatmentes kölcsön iránti kérelem elutasítása
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Lakásfenntartási támogatás megszüntetése 1 személy esetében
Tárgya:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadása
5/2011. (II.14.) Önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet)
módosítása létszámleépítéssel kapcsolatban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 27-én a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Meghívottak: Novák Lajos könyvvizsgáló, Kozák Gáspárné pü. csoportvezető, Kovácsné
Lőrincz Katalin pü. és költségvetési előadó
Tanácskozási joggal megjelent: Dencs Zsuzsanna Pü. és Gazd. Biz. tagja
Javasolt napirend:
1./ 2010. évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
2./ A belső ellenőrzés 2010. évi összefoglaló jelentése
3./ Jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálása
4./ Közmeghallgatás előkészítése
5./ Bejelentések, indítványok
6./ Szociális és gyámügyi segélykérelmek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a napirend
elfogadását azzal a módosítással, hogy a 2. és 3. napirendi pont között tárgyalják meg a
közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testület a napirendet a módosítással
egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamást és Tari Istvánt javasolja, amit a Képviselőtestület
egyhangú igen szavazattal elfogadott.
1./ Napirend: 2010. évi költségvetés és fejlesztési alap zárszámadása
Kerek Oszkár polgármester: A 2010-es évben az állami támogatás 20 millió Ft-tal
csökkent. A belvízelvezetés, valamint normatíva visszafizetés nagymértékben növelte a
kiadásokat, ennek ellenére pozitívan zártuk az évet, emellett jelentős falumegújítást tudtunk
elérni.
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Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részletesen foglalkoztak a
2010-es év pénzügyi eredményével. A bizottság eredményes, jó évnek értékelte az elmúlt
évet, mivel a sok kiadás ellenére is pozitív eredmény van. A bizottság jóváhagyta a
zárszámadást.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Elmondta, hogy az éves beszámoló valódiságát kellett
minősítenie. Az Önkormányzat költségvetési beszámolója a vizsgált 2010. évben a számviteli
törvény és a vonatkozó költségvetési gazdálkodási jogszabályok és szabályzatok előírásainak
megfelel, melyet elfogadásra javasol.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Mivel nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a 2010. évi beszámolóról, szóló
rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (IV.28.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2./ Napirend: A belső ellenőrzés 2010. évi összefoglaló jelentése
Kerek Oszkár polgármester: Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat
a kiküldött anyaggal kapcsolatban.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Az új jegyző kinevezése után, 2 hónapon belül ki kell javítani a
hiányosságokat. A normatíva egyeztetések megtörténtek a MÁK ellenőrzés után. A jegyző
fog dönteni az ellenőrzések gyakoriságáról. Egy utóellenőrzést lehet kérni a belső ellenőröktől
a 2009-es évben előfordult problémákkal kapcsolatban, szeptemberben meg lehet tenni. Ezért
természetesen külön kell fizetni a Vincent Auditor Kft-nek.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy szeptember 1-i határidőben állapodjanak meg
az utóellenőrzésre. Szavazásra bocsátja a belső ellenőri jelentés, valamint az utóellenőrzéssel
kapcsolatos javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2011.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10)
bekezdése alapján megtárgyalta a „Javaslat a 2010. évre vonatkozó
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására” című
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a 2010. évre vonatkozó éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2011.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok
kijavítását
végezze el
és
erről tegyen
jelentést
a
Képviselőtestületnek.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. szeptember 1.

Kerek Oszkár polgármester: Átadja a szót Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási
csoportvezetőnek, terjessze elő a közbeszerzéssel kapcsolatos módosítást.
Vastagné Gyurcsó Mária: A közbeszerzési terv módosítása szükséges. A tervben egy
beruházás szerepel, az orvosi rendelők áthelyezésével kapcsolatos, melyre sikeres pályázatot
is nyújtottunk be. Az összes költség nettó értékét fogadta el a Képviselő-testület, de csak az
építés összegének a nettó értékét kell a tervben szerepeltetni. 2011. január 28-án 29.663.112,Ft-ról döntött a Képviselő-testület, most pedig 27.753.501,- Ft-ról kellene dönteni. A kb. 2
millió Ft értékű egyéb kiadás nem a közbeszerzés része.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés?
Mivel nem volt kérdés, szavazásra bocsátotta a közbeszerzési terv módosítását.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(I.28.)
Önkormányzati Határozattal jóváhagyott közbeszerzési tervet
módosítja és a módosított közbeszerzési tervet jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Megérkezik Kassa László képviselő.
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Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság áttekintette a 2011. I. negyedévi
pénzügyi és gazdasági eredményeket. Megállapítható az időarányos teljesítés. Ez a pénzügyi
teljesítés jónak mondható. Előny, hogy a II. és III. negyedévben a fűtési költség lényegesen
alacsonyabb lesz.
Jó, hogy az intézményvezetőket sikerült rábírni arra, hogy negyedévente nézzék át a
költségvetésüket, és számoljanak be róla. Ezt a beszámoltatási formát továbbra is alkalmazni
kell.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel 16 órára hívták a jegyzői állásra jelentkezőket,
javasolja, hogy addig folytassák az ülést a következő napirendekkel.
A képviselők egyhangúlag egyetértettek a javaslattal.
4./ Napirend: Közmeghallgatás előkészítése
A közmeghallgatás időpontját május 11-ére javasolja, 17 órai kezdéssel, ahol két fő témával
kíván foglalkozni: a 2010-es év zárszámadásával, és a 2011. évi feladatokkal. Megkérdezi a
képviselőket, hogy szeretnének-e hozzászólni a témákhoz a közmeghallgatáson.
Nem történt hozzászólás ezzel kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a közmeghallgatás időpontjával és a
polgármester közmeghallgatásra készített előterjesztésével.

5. Napirend: Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Orvosi ügyeletet az Albert Schweitzer Kórház venné át, és
hozzátenné a gyermekorvosi ügyeletet is. A kistérség kéri a tagönkormányzatokat, hogy
változzon meg az eddigi rendszer. 2 javaslatot terjesztett a kistérség az önkormányzatok elé,
melyet mindenki megkapott.
A megállapodás 6. pontjára hívja fel a figyelmet. Az OEP a gyermekorvosi ügyeletre nem ad
pénzt. Ha fedezi a támogatás mindkét ügyeletet, akkor rendben van, de ha nem fedezi,
vizsgálják meg újra a kérdést, mert nem biztos, hogy az önkormányzatok tudják finanszírozni
a különbözetet. Javasolta kistérségi ülésen is, hogy fél év múlva térjenek vissza erre. Kéri a
képviselők véleményét ezzel kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 2010. augusztus1-től nonprofit kft-n keresztül működik az
orvosi ügyelet. Kötelező működtetni az ügyeletet az önkormányzatoknak. Csak felnőtt
ügyeletet biztosít az OEP, de van, ahol külön megszervezik a gyermekorvosi ügyeletet is. Ez
az önkormányzatok nagyságától, anyagi helyzetétől függ. 62.000 főt kell ellátnia az ügyeletes
orvosnak. 2 orvosos az ügyelet. kb. 55 km távolságot jelent. Éppen, hogy elég a finanszírozás.
Eddig magántulajdonban, bérleti díjjal működött az ügyelet, most a kórházba megy át, és
kibővítik gyermekorvosi ügyelettel. Ha a kórház tudja működtetni emelt létszámmal az
ügyeletet, akkor nincs gond, de ha nem, akkor el kell gondolkodni azon, van-e szükség
gyermek ügyeletre. Javaslata: a kistérségnek számoljanak el a pénzfelhasználással. Az
előterjesztést javasolja elfogadásra.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A határidőt május 5-re kérték, de javasolja módosítani
május 15-re, mert 15 nap van a jegyzőkönyv elkészítésére. A társulásnak egyébként évente
kétszer be kell számolni a működéséről és a finanszírozásról.
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Kerek Oszkár polgármester: Ezzel a módosítással javasolja elfogadásra mindkét
előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2011.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás alapítója úgy dönt, hogy a
társulás közösen ellátandó feladatainak sorából 2011. június 30.
hatállyal törli az „Egészségügyi feladatok ellátása, a kistérségben
összehangolt hétközi illetve hétvégi központi orvosi ügyelet
működtetése” feladatot.
2. A feladat törlésével egyidejűleg módosítja a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodását és elfogadja a
társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét, mely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi az alábbiak
szerint:
- Törli a társulási megállapodás 7.3. pontját.
„7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén:
a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi
ügyelet működtetése
A háziorvosi ügyelet feladatellátás tekintetében az ellátásban részt
vevő települések a következőek: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan,
Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
valamint
Pusztamonostor,
Jászfényszaru.
-

A törlés következtében a 7.4-7.10. pontok számozása 7.3.-7.9.-re
változik.

3. A mennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja és
elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
szövegét, úgy Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Hort Község Polgármesterét a Társulási Megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének
aláírására.
4. Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a
jegyzőt, hogy jelen határozat hiteles kivonatát a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetéhez juttassa el.

Felelős: polgármester a jegyző útján
Határidő: 2011. május 15.
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A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2011.(IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

1. Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Hort Község Polgármesterét, hogy a Hatvani Kistérség településeivel,
valamint Jászfényszaru és Pusztamonostor településekkel, a
települések Képviselő-testületeinek jóváhagyó döntését követően jelen
előterjesztés 2. mellékletét képező megállapodást a központi
háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására megkösse.
2. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
jegyzőt, hogy jelen határozat hiteles kivonatát Hatvan Város
Önkormányzatához juttassa el.
Felelős: polgármester a jegyző útján
Határidő: 2011. május 15.

Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend előtt a nyílt ülést bezárja, és zárt ülést
rendel el, mivel személyi kérdésekről lesz szó.
Kerek Oszkár polgármester: A zárt ülés bezárása után a nyílt ülést megnyitja.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat működését a létszám is befolyásolja.
Intézményvezetőkkel történt egyeztetés után két intézménynél javasol 1-1 fő létszámleépítést,
a Települést Üzemeltető Irodánál és a Kulturális Centrumnál.
Tari István képviselő: A polgármester korábban kapott megbízást arra vonatkozóan, hogy az
intézményvezetőkkel egyeztessen a létszámot illetően. Ez annak az eredménye?
Kerek Oszkár polgármester: Ez részbeni egyeztetés eredménye. Még a HECS-nél és a
Polgármesteri Hivatalnál is egyeztetni kell. A Kft-be átmennek majd emberek a
településüzemeltetéstől, de ott is később alakul ki a létszám a feladatok függvényében. Az
ügyvezető most dolgozik az üzleti terven. Ha nem akarjuk az étkezési utalványt elvenni a
dolgozóktól, akkor létszámleépítést kell végezni. A bérköltség nagyon magas, valamint az
energia költség.
Csontos András képviselő: Kit akar elküldeni a polgármester? Beszéljenek konkrét
személyekről.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Az intézményvezetőnek kell eldöntenie, hogy a
képviselő-testület döntése alapján kinek a jogviszonyát szünteti meg.
Habány György képviselő: A Kulturális Centrumnál leépítünk, a HECS-hez pedig most lett
felvéve új ember, miért nem a Centrumból lett áthelyezve régebbi dolgozó? Ha leépítünk,
akkor miért növekszik a létszám helyette ugyanúgy, mint annak idején az iskolánál?
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Tari István képviselő: Ha a kérdés a pénzmegtakarítás, akkor nem mindegy, hogy állami
támogatással alkalmazunk valakit, vagy magasabb bérrel, járulékfizetéssel. Azt a támogatást,
melyet az állam nem fizet az önkormányzatnak, valahonnan pótolni kell. Van-e valakinek arra
ötlete, hogyan lehet ezt megoldani? Ha olyan munkaerőt alkalmazunk, akinek státuszára
nincs szükség, fölöslegesen fizeti ki a bért az önkormányzat.
Csontos András képviselő: A leépítéssel pillanatnyi megoldáshoz jut az önkormányzat,
azonban munkanélkülivé válnak, de ha ellátnánk értelmes feladattal, és máshova helyeznénk,
akkor előbbre lépne a település.
Kerek Oszkár polgármester: A legnagyobb munkáltató az önkormányzat, bár a vállalkozói
szférában lenne így. A bérre nagyon magas összeg megy el a költségvetésből.
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen döntöttünk a létszámgazdálkodás kérdéséről, ahol
Csontos képviselő úr (mint bizottsági tag) is jelen volt, és a bizottság ezt a kérdést
egyöntetűen megszavazta. Most, amikor erről beszámol a polgármester, miért visszakozik
Csontos András képviselő? Számomra érthetetlen.
Csontos András képviselő: Az önkormányzat nem számolhatja fel magát a leépítéssel, mint
egy vállalkozás.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel a leépítés indokolt, ezért javasolja május 31-el ennek
végrehajtását. Utána ismét meg kell nézni, melyik intézménynél van lehetőség
létszámcsökkentésre. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (IV.28.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy 30 nappal meghosszabbodik a
hulladékszállítási közbeszerzés, mert pontatlan adatok szerepeltek. Kistérségi ülésen hallott
arról, hogy lehetőség lesz egy 3 milliárdos, 100 %-ban támogatott pályázatra, mellyel a
szelektív hulladékgyűjtést lehetne megoldani. Minden lakóház kapna 3 kukát, melyekbe
szétválogatva kerülne a hulladék. Ezzel kapcsolatban később kapnak tájékoztatást Hatvan
polgármesterétől.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Turán működik egy telep, ahol még 3 település
szemetét is kezelik. 3 kuka van családonként, melyekben zöld hulladékot, háztartási száraz, és
nedves hulladékot helyezhetnek el. Évi 18 ezer Ft-ot fizetnek ezért a lakosok.
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Kerek Oszkár polgármester: Vincze Csaba gázvezeték, és vízvezeték lefektetését kérte.
Javasolja, hogy a nyár végén, augusztus vagy szeptemberben térjenek vissza a kérdésre, hogy
megtudja-e oldani az önkormányzat. Ahol telket adunk el, el kell látni közművel is.
Molnár Istvánné képviselő: Miért kell ezért várni őszig?
Kerek Oszkár polgármester: Nem terveztük be, ősszel tudunk erről dönteni az anyagi
helyzet alakulásának függvényében.
A pedagógusfölddel kapcsolatban jogi segítséget kell kérni, mivel lejár a beépítési
kötelezettség határideje.
Habány György képviselő: Strausz Istvánnak nincs kifizetve a pénz az emlékműért. A
Hősök terén sötét van, nem látni a közvilágítást.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönte a megjelenést.
Más tárgy nem lévén, az ülés bezárva.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
képviselő

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
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