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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Habány György
4. Kassa László
5. Molnár Istvánné
6. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző

polgármester
alpolgármester (később érkezik)
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezik), valamin

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Javasolt napirend:
1./ Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
2./ Beszámoló a Benedek Elek Óvodában folyó nevelői tevékenységről
Előadó: Karczagné Nagy Klára mb. óvodavezető
3./ Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó munkáról
Előadó: Füredi István iskola igazgató
4./ Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
Előadó: Mácsik Éva munkaszervezet vezető
5./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezető
6./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
7./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére megrendelés adása
beszerzésekre
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
8./ A létszámcsökkentéshez kapcsolódóan egyszeri költségvetési támogatás igényléséről
döntés
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző.
9./ Bejelentések, indítványok.
Zárt ülés keretében: Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestületből 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Csontos András bejelentette, hogy nem
tud jelen lenni az ülésen, valamint Dr. Nagy Tamás és Tari István jelezték, hogy később
érkeznek. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a
Képviselő-testület. Javasolja továbbá, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Istvánné és
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Kassa László képviselőket fogadja el a testület. A Képviselő-testület a javaslatokat
egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend: Tájékoztató a község környezetvédelmi helyzetéről
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Az írásban megküldött tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy az
önkormányzat a föld napján szervezett a településen hulladékgyűjtést. A hulladékégetést helyi
rendeletben szabályoztuk, valamint új kukák kerültek kihelyezésre. Szelektív
hulladékgyűjtésre pályázunk, ha lesz rá lehetőség. A Hulladékgazdálkodási Társulás ebben az
évben elkezdi a szeméttelep rekultivációját, és 2 év alatt fejezi be. Továbbra is folytatjuk a
megkezdett zöld programot újabb növények telepítésével. Kérem a Képviselő-testület tagjait,
mondják el véleményüket, javaslataikat.
Megérkezik Tari István képviselő, így a jelenlévők száma 5 fő.
Habány György képviselő: Javasolja a tájékoztató elfogadását.
Kassa László képviselő: A csapadékvíz-elvezetést próbáljuk hangsúlyozottabban kezelni.
Ebben az évben valószínűleg nem lesz rá szükség, de a későbbiekben igen. A Szarvágy-patak
medrét egy mátrai cég kezeli, szólítsuk fel őket, hogy a medret tegyék rendbe.
Kerek Oszkár képviselő: A Tsz tanyáig tovább épül az árok. A Vízgazdálkodási Társulás
jelzése szerint a Szarvágy-patak legelőnél lévő mederszakaszánál tisztítást végeznek.
Nincs kizárva, hogy a „csincsában” egy záportározó létesül. Szükség van ezek
megvalósítására.
Molnár Istvánné: A szemétgyűjtő edények esztétikusak, és időszerű volt a kihelyezésük. Az
ürítésük nem mindig történik rendszeresen. Sokszor nem tudják hová tenni a szemetet az
emberek, mert nagyon tele vannak szemétgyűjtők. Javasolom a tájékoztató elfogadását.
Tari István képviselő: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
a Rákóczi út 87. szám környékén mérések készültek, jó lenne azt a kis részt rendbe tenni. A
lakók is hozzájárulnának munkájukkal.
Az elmúlt évben megtörtént a vízelvezetés, kérem a jegyzőnőt a tartozások behajtására.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A Képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község
környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2./ Napirend: Beszámoló a Benedek Elek Óvodában folyó nevelői tevékenységről
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezte Birnbaum Gyulánétól, van-e kiegészítése.

3

Birnbaum Gyuláné: A beszámolóval kapcsolatban nincs kiegészítésem. Megköszönöm az
önkormányzat elismerését, és azt hogy 38 évet tölthettem el a horti óvodában. Kérem a
testületet, továbbra is segítse az óvoda munkáját, és jó munkát kívánok mindenkinek.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat is köszöni a munkáját. Az óvodának nincs
szégyenkezni valója a szakembereket illetően, ill. az óvoda helyiségeivel kapcsolatban sem.
Van-e valakinek kérdése?
Kassa László képviselő: A létszámmal kapcsolatban van kérdésem. A vezető is benne van a
csoportoknál a létszámban, vagy külön, mert az erre vonatkozó adatok nem egyértelműek?
Birnbaum Gyuláné: 5 csoportban 2-2 óvónő dolgozik, plusz a vezető, de a vezetőnek nincs
csoportja.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a részletes, kimerítő beszámolót, és szavazásra
bocsátja az elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
101/2011.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek
Óvodában folyó nevelői tevékenységről szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.

3. Napirend: Beszámoló a Batthyány József Általános Iskolában folyó munkáról
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Beteget jelentett az iskolaigazgató, de itt van a helyettese, akit
megkér, hogy egészítse ki az írásos beszámolót.
Blahó Éva igazgatóhelyettes: A beszámolót nem régen tudtam áttekinteni, melyet a
polgármesteri hivatalból kaptam. Néhány dolgot szeretnék pontosítani. A személyi feltétel
nem 100%-os, hanem 92%-os. Ezt a legutóbbi szakvélemény is alátámasztja. Az alsó
tagozatban két módszer szerint tanítunk: Meixner és Apáczai.
Nyelvoktatásra kaptunk lehetőséget, némettel kibővítve második idegen nyelvként, óraadó
tanárral. Ezek a gyerekek gimnáziumban fognak továbbtanulni. Köszönjük a lehetőséget erre.
Az iskolatej, alma lehetőséget is köszönjük, ez rostos lével fog bővülni.
Pályaválasztás: 40 nyolcadik osztályos tanuló volt ebben a tanévben. Gimnáziumba 7,
szakközépiskolába 16, szakmunkásképzőbe 17 tanulót vettek fel, vagyis mindenkit, szinte a
megjelölt első helyre. A magyar és matematika szakos tanárok felvételi előkészítőt tartottak
egy éven át. Jó eredménnyel jutottak be a gyerekek (1.2.3. helyen végeztek). Kompetenciaméréssel hatodik és nyolcadik osztályosok eredményeit nézik meg. Az országos átlagot
teljesítik, jó eredményeket hoznak. Már januárban kezdik el a felkészítést a pedagógusok. Az
eredmények megjelentek a helyi újságban is részletesen. Rengeteg munka van mögötte
gyermeknek, tanároknak egyaránt.
Az év folyamán a tanulók magatartása jelentette a legnagyobb problémát. Sok bejáró gyerek
van (28, ebből 22 Ecsédről), sokat év közben hoztak át a szülők. Jó képességű gyereket ritkán
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visznek el év közben. Az ide átjáró gyerekek nem jó képességűek, és problémás a
magatartásuk. A létszámba besegítenek ugyan, de az utánuk kapott normatíva nem biztos,
hogy megéri. Nem kellene minden áron felvenni bármilyen gyereket, a saját gyerekeinket
pedig meg kellene tartani, főleg ha jó képességűek. A 7. osztályból 6 gyerek megy
javítóvizsgára a bejárók közül.
Az adatok azt mutatják, hogy folyamatos gyereklétszám-csökkenés várható.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola Alapító Okirata nem teszi lehetővé, hogy más
településről felvehessenek gyerekeket. Az óvoda kérte ennek módosítását, de az iskola nem.
Nem is jó dolog, hogy csak a problémás gyerekek kerülnek ide. Arra kérem az iskola
nevelőtestületét, tegyen szakmai javaslatot arra, hogy mennyi első és hetedik osztály induljon.
Az első osztályban a beszámoló szerint 28 tanuló lesz, a valóságban talán 29. Erre normatívát
kapunk, amely fedezi az osztályfőnök bérét. Ha két osztályt indítunk, anyagilag rosszabbul
járunk. Mérlegelni kell, hogy szükséges-e a két 1. osztály indítása. Tudja-e úgy szervezni az
iskola, hogy ne kerüljön többe? Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a belső ellenőrzési
vizsgálatról készült szakvéleményt szíveskedjenek áttanulmányozni.
A 7. osztálynál szintén ez a helyzet, ez is plusz költséggel járhat. A gyermeklétszám egyre
csökken. Szinte majdnem minden osztálynál éppen hogy megvan a létszám. A testületnek ezt
el kell dönteni, vagy kompromisszumos megoldásról kell gondolkodni. Kérem a
véleményeket. Ismerjék meg az osztályokhoz tartozó normatívákat, ill. az iskolának a
javaslata szükséges ahhoz, hogyan működhetne ez minél kisebb anyagi veszteséggel.
Javaslom, hogy döntésre készítsék elő az anyagot, és 1 hét múlva rendkívüli ülésen döntsünk
erről.
Megérkezik Dr. Nagy Tamás alpolgármester, így a jelen lévők száma 6 fő.
Molnár Istvánné képviselő: A pedagógusoknak, ill. az igazgatónak egy konkrét javaslattal
kellene előállni, hogyan szeretnék megoldani az osztálylétszámokat. Ecsédi gyerekek
átjárnak, ment-e el horti gyerek más iskolába, és közrejátszott-e ebben a bejáró gyerekek
magatartása? Hogyan tehette ezt meg az iskola, ha nincs benne az alapító okiratban? Akik
átjárnak Ecsédről, saját döntésük alapján hozták át gyermekeiket a szülők, vagy az iskola
tanácsolta el őket? Kapnak-e költségtérítést az utaztatásukhoz?
Blahó Éva igazgatóhelyettes: Egy hetedikes tanuló távozott Gyöngyösre, ebben része volt az
ecsédi gyerekeknek. A bejárók nem kapnak útiköltség térítést, viszont plusz feladatot okozott,
hogy Ecséden német nyelvtanítás van, itt pedig angol. Ahhoz, hogy le tudjanak év végén
vizsgázni németből, itt is gondoskodni kell az oktatásukról, főleg nagyobb gyerekeknél.
Olyan gyerekek jönnek, akik ott is problémásak voltak. Van, aki mellé gyógypedagógust kell
fogadni, és SNI-s gyerekek is vannak közöttük.
Kassa László képviselő: Az iskolaigazgató nincs itt, de ki kell dolgozni szakmai
szempontból, anélkül nem tud dönteni a testület.
Kerek Oszkár: A finanszírozást az önkormányzatnak kell biztosítani, de a szakmai munkát
az iskolának. Ezért javasoltam a döntés közös előkészítését.
Tari István képviselő: Történt-e valami vizsgálat arra vonatkozóan, hogy jó-e nekünk, ha
átjönnek a hátrányos gyerekek? Szétzilálják a jelenlegi osztályokat, csoportbontás is miattuk
szükséges. Nincs olyan eszköz a pedagógusok kezében, hogy fegyelmezni tudják a
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gyerekeket. Vissza kellene küldeni őket oda, ahonnan jöttek. Nem vizsgálta meg senki, hogy
mit okoznak azzal, ha felvesszük őket. Nem nyertünk velük semmit, kikészítik a
pedagógusokat, más jó képességű gyerekeket esetleg elvisznek miattuk, ez sem helyes.
Komoly gondot látok a nyelvtanulás terén is. Plusz pénzbe kerül a német nyelvre történő
oktatásuk. Arról volt szó, hogy csak szakkör formájában történik az oktatás, nem még
vizsgáztatni is kell őket. Mi biztosítjuk a németet, Ecséden pedig elzárkóztak az angoltól. A
22 gyerek folyamatosan jött át, nem kaptunk finanszírozást, megérte, hogy átengedtük őket?
Blahó Éva igazgatóhelyettes: Október 1-i statisztika szerint kapunk normatívát. Azok után,
akik később érkeznek, nem kapunk semmit, csak a következő évben. Olyan is volt, aki május
utolsó hetében érkezett a horti iskolába.
Habány György képviselő: Többször elhangzott, hogy olyanná kell tenni az iskolát, hogy a
környékről ide vonzzuk a gyerekeket. Nem kell úgy tenni, mintha nem tudtunk volna eddig
arról, hogy más településről is járnak ide gyerekek. Előző évben is voltak átjáró gyerekek? Ha
az alapító okirat ezt nem engedélyezi, akkor nincs rendben.
Blahó Éva igazgatóhelyettes: Előző évben is voltak átjáró tanulók.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak bizonyos előírások, melyeket a Képviselő-testület
hagyhat jóvá, mivel finanszírozási oldala is van. Az pedig nem mindegy, hogy milyen
gyerekek jönnek át.
Tari István képviselő: Biztosan volt korábban is más településről átjáró gyerek, de tudni
kellett volna a törvény őrének, a jegyzőnek, hogy szabályos-e a tanulók átíratása.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A minőség a legnagyobb probléma. Azért tűnt fel, hogy
sok bejáró gyerek van, mert 4-5 súlyos testi sérüléssel járó verekedés történt, ami
figyelmeztetés arra, hogy meddig vegyük még fel ezeket a gyerekeket. A létszámnövekedés
jó, de nem minden áron. Minőségi szűrést kellene végezni.
Habány György képviselő: Az intézményvezető feladata, és kötelessége a minőségi szűrés,
olyanokat kellene felvenni, akik a mércét ütik.
Kerek Oszkár polgármester: Alpolgármester úr jelezte többször, hogy probléma van. Az
iskolaigazgató nem jelezte, sőt amikor információt kértem, azt mondta, hogy az ő hatásköre
házon belül lerendezni. Az iskolánk híres legyen, ne hírhedt. Javasolom, hogy a jövő héten
rendkívüli ülésen térjünk vissza az osztálylétszámokra.
Tari István képviselő: Néhány nappal előbb készüljön el az anyag, hogy felelősséggel
tudjunk dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Hétfőre kérem az anyagot az iskolától.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

6

102/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Batthyány József
Általános Iskolában folyó nevelő és oktató munkáról szóló beszámolót
az előterjesztés szerint elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: A megbeszéltek alapján szavazásra bocsátja annak
elfogadását, hogy az iskolaigazgató készítsen javaslatot a következő tanévben indítandó
osztályokkal kapcsolatban a július 6-i rendkívüli testületi ülésre. A Képviselő-testület a
javaslatot egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

103/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Batthyány
József Általános Iskola igazgatóját, hogy a 2011/2012-es tanévben
indítandó osztályok számára vonatkozóan szakmai javaslatot
készítsen. A Képviselő-testület a szakmai javaslat ismeretében dönt a
tanévben indítható osztályok számáról.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatról az
Iskola igazgatóját értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: azonnal.

Kerek Oszkár polgármester: Mivel a 4. napirend előadója még nem érkezett meg,
javasolom, hogy a következő napirenddel folytassuk az ülést.
5. Napirend: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: 10 szabályzatból már 8 készen van. Az SZMSZ-t a Felügyelő
Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Kérem a Képviselő-testület, hogy hagyja jóvá az
SZMSZ-t.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. SZMSZ-ének jóváhagyását. A
Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
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6./ Napirend: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító
Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A közhasznú tevékenységbe került a 82.30-as TEÁOR számú
tevékenység (Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése), de a kiegészítő jelleggel
folytatott üzletszerű tevékenységekhez célszerű sorolni.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. törzstőkéje nagyon minimális, szükséges emelni, mivel
bevétele még nem volt a Kft-nek, viszont kiadásai vannak.
Tari István képviselő: A törzstőke nagyon minimális, lehet, hogy ez is kevés lesz. A
megbízások után pénzre lesz szükség.
Kassa László képviselő: Azért hoztuk létre a Kft-t, hogy megtakarítást eredményezzen. Ha
felemeljük a törzstőkét, mikor jelentkezik az, hogy az önkormányzatnak megtakarítást hoz?
Kerek Oszkár polgármester: A munkák elkezdésével várható a megtakarítás is.
Megvizsgáltuk az óvodánál és konyhánál a közüzemi számlákat. A konyha 2 hét alatt 550
kW-ot fogyasztott, amikor az óvoda nem fogyasztott. Eddig felezték a költségeket a két
intézmény között. Oda kell figyelni arra, hogy mennyi elektromos energia felhasználás
történik a főzésnél, amikor gázzal olcsóbb lenne. Megfelelő szerződésekkel alacsonyabb áron
tud a Kft. beszerezni dolgokat, az már megtakarítást fog eredményezni. Kisebb létszám
mellett, nagyobb megtakarítás érhető el. Egy év kell ahhoz, hogy egy-egy tevékenységet
átvegyen, és gazdaságossá tegye.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: 2010. évben a Települést Üzemeltető Iroda éves költsége több
mint 14 millió Ft-ba került, 6 fő alkalmazottal, és 12 közcélú foglalkoztatottal. A
beszerzéseket átvette a Kft. A meglévő szállítókkal egyelőre 5 - 6,5% bónuszt és 30 napos
fizetési határidőt sikerült elérni. Utána a tornacsarnok üzemeltetése következik. Egy kézben
lenne minden: gondnokság, pénzkezelés, takarítás. Először 4 órás munkaidőben történne a
foglalkoztatás. Megbízásos, és eseti megbízásos jogviszonyba végeznének munkát az
emberek.
Készült házirend, illetve szerződés-tervezet a bérbeadásra (sportolásra igénybe vétel). A
FiberNet Zrt-vel folyamatban van a bérleti szerződés megkötése. Hamarosan a Kulturális
Centrum helyiségeinek bérbeadása következik. Tisztítószer és irodaszer rendelés hamarosan
elkezdődik. A benzinfogyasztás is több mint 1 M Ft volt 2010. évben, itt is bónuszt kell
elérni. Feladat lesz még a közeljövőben a rendezvényszervezés, ill. színpad, és hangtechnika
bérbeadása.
Kerek Oszkár polgármester: Azt, hogy fűtésre, vagy világításra mennyit fordítottunk,
sosem nézte meg senki. Nem ilyen alapokon működtek a dolgok. Szakmai munkát végeznek
az intézmények, de az energiafelhasználásra nem figyelt senki. A Kft-n keresztül oda kell
figyelni erre is, hogy több pénz maradjon. Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat
módosításának elfogadását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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105/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító Okirata 8./ pontjában a jegyzett tőke összegét és a 9.
pont első mondatában a törzsbetét összegét 3.000.000,-- Ft-ra
módosítja, a 9. pont második mondta akként változik, hogy „Az
alapító törzsbetétje azonos a társaság törzsbetétjével”, a 7./ pontban a
„82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése” tevékenységi
kört a közhasznú tevékenységi körből törli, s ezt a tevékenységi kört a
kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek
közé felveszi.
A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítását a jelen határozat 1.
sz. mellékleteként, az Alapító Okirat módosításokkal egységes
szerkezetét a jelen határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hort Község Polgármesterét az
alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.

7./ Napirend: A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére
megrendelés adása beszerzésekre
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A Kft. legnagyobb hátránya a rugalmatlanság. Mindenhez
össze kell hívni az alapítót. Szeretném, ha 2 millió Ft-ig jogosultságot kapna a polgármester
úr a beszerzéseknél, hogy ne kelljen mindig összehívni a testületet.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselőtestület megbízza a Kft-t, hogy az önkormányzat intézményei részére irodaszer és tisztítószer
beszerzését végezze el. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen
szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

106/2011 (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal megkötött „Közszolgáltatási Szerződés” alapján
megrendeli Közszolgáltatótól az önkormányzat intézményei részére az
irodaszerek és tisztítószerek beszerzése feladat elvégzését.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére
a feladat ellátásához szükséges pénzeszközöket a feladattal együtt
átadja a Kft részére. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2011.
július 1-től időarányosan a beszerzési feladat ellátására összesen
1.200.000,-- Ft pénzkeret áll rendelkezésre. Megbízza a Kft.
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ügyvezetőjét, hogy a beszerzéseket a kereten belül eszközölje, s a
Polgármesteri Hivatal minden hónapot követő hó 10. napjáig számla
ellenében utalja át a Kft. részére a beszerzések ellenértékét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatokra a
megrendelést a feladatátadáskor megtegye.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: folyamatos.

8./ Napirend: A létszámcsökkentéshez kapcsolódóan egyszeri költségvetési támogatás
igényléséről döntés
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Habány György képviselő: Megkérdezem, hogy meg lett-e vizsgálva az, hogy akit
elküldünk, a Kft-nél lehetne-e alkalmazni?
Dencs Zsuzsa ügyvezető: A minőség fontos itt is. Elvárják a Kft-től, hogy több feladatot
lásson el, kevesebb költséggel. Szeretném én megválogatni a kollégáimat, akikkel munkát
végeztetek, annak minőségi munkának kell lennie.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Kft. alapításakor a kevesebb létszám foglalkoztatása volt a
cél, ezért került 2 fő elbocsátásra.
Habány György képviselő: Nem kaptam a kérdésemre megfelelő választ.
Kassa László képviselő: Ugyanezekre a helyekre nem vehetünk fel dolgozót 5 évig?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Igen, ez így van.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A Képviselőtestület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
107/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011. (IV.
28.) Önkormányzati rendeletével 2011. június 01. napjával
elhatározott létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan kijelenti,
hogy az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel járó
létszámcsökkentésről.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a „Kulturális Centrum” és a
„Települést Üzemeltető Iroda” megnevezésű költségvetési szerveknél
egy-egy főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti álláshelyet
szüntetett meg 2011. június 01. napjával, s az elbocsátott
közalkalmazottak jogviszonya a 2011. május 31. napján kelt
okiratokkal megszüntetésre került.
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A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú
mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében a
létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak után támogatásban
nem részesült.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott személyek foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyen, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a létszámcsökkentési
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás iránt nyújtson
be igényt.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: jogszabály szerint.

9./ Napirend: A Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesülettel kötött
Együttműködési Megállapodás 2. mellékletének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)

Dr. Keresztes Katalin jegyző: Hiányzott az Együttműködési Megállapodás 2. sz. melléklete
az eszközök átadásáról, most ezt pótoltuk.
Habány György képviselő: A felsorolt eszközöket üzleti célra nem használhatják – ezt a
kiegészítést javasolom.
Kerek Oszkár polgármester: Katasztrófavédelmi feladatra használhatják, nem bérbeadásra
kapták meg.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A melléklet 1. pontjába beletesszük azt a kiegészítést, hogy
üzleti célra nem használhatják.
Kerek Oszkár polgármester: Az elhangzott kiegészítéssel szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
108/2011. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Önkéntes
Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesülettel kötött „Együttműködési
Megállapodás” 2. mellékletét – az átadott felszerelések listája - az
előterjesztés szerint elfogadja azzal a módosítással, hogy az átadott
eszközöket üzleti célra nem használhatják.
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4. Napirend: Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítja, hogy a napirend előadója nem érkezett meg. Az
anyagot mindenki megkapta. Van-e hozzászólás?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A beszámolót ki kellett volna egészíteni azzal, hogy
mindez mennyibe került, pályázati pénzek nem szerepelnek benne. Megkérdeztem volna a
napirend előadójától, hogy a kistérségi társulás mikor fog elszámolni a társadalombiztosítás
felé a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tudomásul veszi a
beszámolót.
A nyílt ülést bezárja, a következő napirend előtt zárt ülést rendel el. Kéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy a következő héten szerdán vegyenek részt a rendkívüli testületi ülésen.
Habány György képviselő: Kérem, hogy a rendkívüli ülés ne 15, hanem 17 órakor
kezdődjön, nagyobb esélye van, hogy el tudok jönni.
A Képviselő-testület jelenlévő tagjai megállapodnak a 17 órás kezdésben.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Kassa László
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő
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