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Tárgya:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi határvonalának
javítása
Az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
Az I. sz. háziorvosi rendelő munkájáról szóló beszámoló elfogadása
A II. sz. háziorvosi rendelő munkájáról szóló beszámoló elfogadása
A fog- és szájbetegségek szakorvosa által adott beszámoló elfogadása
A Védőnői Szolgálat beszámolójának elfogadása
Iskola-igazgatói pályázat tárgyában való szavazás módjáról döntés
Szavazatszámláló Bizottság választása
Filep Bertalan iskola-igazgató vezetői megbízása
Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. üzletrész értékesítése
Helyiség bérleti díjak megállapítása
Hitelfelvételről döntés
ÖNHIKI iránti támogatási igény
Hulladékszállítási közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Tárgya:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.14.)
Rendelet módosítása
Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
mértékéről szóló 5/2007. (II. 15.) Rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Habány György
4. Molnár Istvánné
5. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző

polgármester
alpolgármester
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő, valamint

Nem jelent meg: Csontos András és Kassa László képviselő
Javasolt napirend:
1./ Az első félévi költségvetés értékelése
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
2./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Dr. Nagy Tamás, Dr. Sütő József háziorvosok, Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
3./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előadó: Vargáné Hegyi Mónika, Fodor Gáborné védőnők
4./ A Batthyány József Általános Iskola iskola-igazgatói beosztásra benyújtott pályázat
elbírálása
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
5./ A Hatvani Körzeti Földhivatal kérelme térképi határvonal javítása tárgyában
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
6./ A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott határozat
módosítása
Előadó: Dr. Keresztes Katalin jegyző
7./ 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 4 fő képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Habány György
képviselő jelezte, hogy kb. másfél órával később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Molnár Istvánné és Tari István képviselőket javasolja. Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett
napirendet fogadja el a testület azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalja meg a Testület a
Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. üzletrészének eladására vonatkozó előterjesztést, a
bérleti díjakra vonatkozó előterjesztést, döntsön arról, hogy melyik hitelintézettől vegyük fel a
hitelt, döntsön ÖNHIKI igényléséről, s hozzon határozatot a szemétszállítási közbeszerzési
ügyben. Javasolja, hogy az 5. napirendet tárgyalják elsőként, mivel a Földhivatal munkatársa
jelen van, s ne kelljen várakoznia. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag
elfogadja.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Hatvani Körzeti Földhivatal kérelme térképi határvonal javítása tárgyában
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Kerek Oszkár polgármester: Megkéri a Földhivatal Földmérési és Földügyi Osztályának
vezetőjét, Varga Szilviát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a kérelemről.
Varga Szilvia: 2005. évben digitalizálták a térképeket, s ekkor szembesültek azzal a ténnyel,
hogy a külterületi és belterületi ingatlanok határvonalai nem egyeznek a valósággal. Hort déli
részén 9-10 háztömb 6-7 m-es csúszással szerepel a térképen. A Rét útnál a Vízmű engedélyt
szeretett volna kérni a kút üzemeltetéséhez, itt is jelentkezett a probléma. Egy régi felmérés
alapján készült a legutóbbi térkép, de a valóságnak nem felel meg. Most lehetőség van a
változtatásra. A Rét – Határ – Alfa - Táncsics úti tömb kerül első körben módosításra. A
Képviselő-testületnek fénymásolatban átadott térképrészleten szaggatott vonal jelzi a
változást.
A térképek egy 1962. évi utasítás szerint készültek. 2011. évben elkezdte a Földhivatal a
felmérést, ahhoz azonban, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok határvonalai
is kiigazításra kerüljenek, ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Még 9 ilyen
tömb van a településen, ahol szükséges lenne a kiigazítás.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek kérdése a témával kapcsolatban?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mi lesz a magántulajdonokkal, kit ér majd kár emiatt?
Varga Szilvia: Az ingatlan-nyilvántartás meg fog egyezni a jelenlegi valós állapottal, ezért
senkit sem fog kár érni. A régi térképpel van baj.
Molnár Istvánné képviselő: Több teleknél azt látom, hogy jelentős különbség van a
szaggatott vonal és a vastag vonal között.
Varga Szilvia: Ezek után a valóság, a térkép és az ingatlan-nyilvántartás is egyezne.
Tari István képviselő: Ki viseli a költségeket?
Varga Szilvia: Nem terheli költség az önkormányzatot, a földhivatal készíti el a térképet. A
település déli részét érinti legnagyobb mértékben, egyéb területek hibahatáron belül esnek.
Amint megkapjuk a testületi határozat kivonatát, elkészítjük a határozatot, jogász átnézi,
kifüggesztés következik, és amikor jogerőre emelkedik, akkor készülhet az új térkép.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
133/2011. (IX. 14.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hort belterületi
Rét út – Határ út – Táncsics út – Alfa utca által határolt tömbben az Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanok térképi határvonalai – eredeti térképezési hiba jogcímen – a Hatvani
Körzeti Földhivatal által készített vázrajz szerint az ingatlan-nyilvántartásban javításra
kerüljenek.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Földhivatalt értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: azonnal.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az első félévi költségvetés értékelése
(Írásbeli előterjesztés és könyvvizsgálói vélemény mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e vélemény, javaslat, elképzelés?
Tari István képviselő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen áttekintettük az
idevonatkozó anyagot. A pénzügyi csoport dolgozói hibátlan munkát végeztek ezzel a
hatalmas anyaggal. Köszönöm munkájukat.
Az intézményeknél bevezettük, hogy minden eltelt negyedév után pénzügyi elszámolást
végezzenek. Kisebb mértékű túllépés volt ugyan helyenként, de csak a konyhánál magasabb,
mellyel később még foglalkozunk.
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Novák Lajos
könyvvizsgáló betegsége miatt nem tudott eljönni a testületi ülésre, ezért felolvassa a
könyvvizsgálói jelentést, mely megállapítja, hogy a beszámoló az előírt jogszabályok alapján
készült, és javasolja elfogadásra.
A bevételeink 55,7 %-ban, a kiadásaink 53 %-ban teljesültek, tehát pozitív a jelenlegi mérleg.
Nem biztos, hogy a II. félévben is pozitívak leszünk, ha így folytatódik a konyha működése.
A konyha nagyon túllépte az előirányzatokat. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy
nézzük át a konyha működését, hogyan tudnánk pozitív irányba befolyásolni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyedül a konyha tér el jelentősen, főleg a dologi
kiadások miatt. Félő, hogy a módosított előirányzatot is eléri pillanatok alatt, és veszélyeztetni
fogja a működést. Év elején kértem, hogy negyedéves kimutatást készítsenek az intézmények.
Amennyiben eléri bármely intézmény a dologi kiadásoknál a 95 %-os szintet, jelezzék a
pénzügyi csoport dolgozói, és rendkívüli testületi ülést kell összehívni. Nem megengedhető ez
a helyzet. Ezt az összeget inkább fejlesztésre tudnánk fordítani. Elsősorban
gyerekétkeztetésről van szó, ami kötelező, a felnőtt étkeztetés nem. Amennyiben anyagi
vesztesége okoz, más megoldást kell keresni az étkeztetés megoldására.
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót az intézmények vezetőinek, van-e kérdés,
hozzászólás?
Mivel hozzászólás nincs, javasolom, hogy a költségvetés rendeletünket az előterjesztés szerint
módosítsuk, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadja, és megalkotja az alábbi rendeletet:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
14/2011. ( ……...) Rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II.14.) Rendelet módosításáról

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. § (1) bek. 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 – 2011. január 1. és június 30. között
pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
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bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő határozatainak
átvezetése miatt - a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.14.) Rendeletét (továbbiakban:
ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az ÖR 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2011. évi
költségvetésének
TERV
Kiadási főösszegét
Bevételi főösszegét
A hiány összegét
állapítja meg.

444.777
411.452
33.325

Mód.

Mód. Terv

21.012
21.012
0

465.789
432.464
33.325

ezer forintban,
ezer forintban,
ezer forintban

2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatokat
198 970
50 808
95 575
0
4 511
13 528

7 155
1 968
3 320
0
0
8 569

206 125
52 776
98 895
0
4 511
22 097

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
működési célú pénzeszközátadás
Társadalom – és szociálpolitikai juttatás

1 440
0

0
0

1 440
0

E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft Felújítás

2 250

0

2 250

E Ft Intézményi beruházási kiadások

37 079
0

0
0

37 079
0

E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0
0
6120
0
34 496
0
444 777

0
0
0
0
0
0
21 012

0
0
6120
0
34 496
0
465 789

E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt
E Ft Egyéb tartalék
E Ft Hitelek kamatai
E Ft Finanszírozási kiadások
E Ft Értékpapír vásárlás
Összesen

A 2011. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint változnak:
222 768

2 714

225 482

E Ft Önkormányzat működési bevételek
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114 858
0
769
58 896
11 736
2 425
18 325
15 000
444 777

0
2 162
9 566
0
6 570
0
0
0
21 012

114 858
2 162
10 335
58 896
18 306
2 425
18 325
15 000
465 789

E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb közp.támogatások
E Ft Felhalm.és tőkejellegű bevételek
E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök, hitelvissz.tér
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
Összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. – 12. sz.
mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kerek Oszkár polgármester: Javasolom, hogy a 2011. évi költségvetés első féléves
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el a Testület, s az alpolgármester úr kérte a 95%-os
szintet határozatba foglalni. Szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület
4 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
134/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Irodát, hogy az intézmények dologi kiadásainak
időarányos teljesülését folyamatosan ellenőrizze, s amennyiben bármelyik intézményben a
dologi kiadás mértéke az éves előirányzat 95 %-át eléri, azonnal jelezze a Polgármesternek,
aki ebben az esetben haladéktalanul hívja össze a Képviselő-testület ülését.
Felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője
Határidő: folyamatos.
2./ Napirend megtárgyalása:
Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
(Írásbeli beszámolók mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kiegészítés, illetve hozzászólás az I. sz. orvosi körzet
előterjesztésével kapcsolatban?
Kiegészítés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

135/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. sz. háziorvosi rendelő munkájáról
Dr. Nagy Tamás háziorvos által előterjesztett beszámolót elfogadja.
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Kerek Oszkár polgármester: A II. sz. körzet háziorvosa nem tud részt venni a testületi
ülésen. Akinek van hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban, tegye meg.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A beszámolókból kitűnik, hogy a beteg létszám
emelkedik. Ennek okát abban látom, hogy szakvizsgálatra több hónap múlva kapnak
időpontot a betegek, ezért a várakozási időben többször kényszerülnek felkeresni a
háziorvosukat. Van, aki magánrendelésre megy, de aki ezt nem engedheti meg magának,
kénytelen a háziorvosát megkeresni ismételten, mivel a betegsége fennáll. Van olyan nap,
amikor több mint 100 beteg jelenik meg a rendelőben.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a II. háziorvosi körzet beszámolójának
elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
136/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. sz. háziorvosi rendelő munkájáról
Dr. Sütő József háziorvos által előterjesztett beszámolót elfogadja.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos által készített
beszámolóval kapcsolatban kiegészítés, vagy hozzászólás?
Molnár Istvánné képviselő: A bennem felmerült kérdésekre a beszámolóban választ kaptam,
javasolom elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a fogorvosi beszámoló elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
137/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ellátásról Dr. Dér Zsuzsanna
fog- és szájbetegségek szakorvosa által előterjesztett beszámolót elfogadja.

3./ Napirend tárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Pár évvel ez előtt elkezdődött a szűrővizsgálatok szervezése a
védőnőkkel közösen. Kérem, hogy folytassuk tovább ezt a kezdeményezést. Jó lenne növelni
a vizsgálandók létszámát, ez nem okoz nagy anyagi megterhelést az önkormányzatnak.
Szeretném, ha a fogorvos, és a védőnők is át tudnának költözni az egészségügyi centrumba. A
védőnők átköltözésével téli szünetben nem kellene fűteni az iskolát.
Tari István képviselő: A védőnők is túllépték a féléves keretet, de olyan alacsony
költségvetéssel dolgoznak, hogy ez nem okoz problémát. Alul lett tervezve, gondoltuk, hogy
nem lesz tartható. A megtakarítás előtérbe helyezése fontos minden intézményben.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a védőnői beszámoló elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
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138/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2010. évi és 2011.
I. félévi munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja.
4./ Napirend tárgyalása:
A Batthyány József Általános Iskola iskola-igazgatói beosztásra benyújtott pályázat
elbírálása
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Megkérdezi a pályázótól, hogy fenntartja-e nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyaljon a pályázatáról.
Filep Bertalan: Igen, fenntartom.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az iskola-igazgatói állásra 1 pályázat érkezett, mely a
kiírásnak megfelel, a pályázó rendelkezik az előírt képesítési feltételekkel, amit pedig a
kiírásban előnyként jelölt meg a testület, azzal a képzettséggel is rendelkezik, s a pályázó
becsatolta a szükséges iratokat.
Az idevonatkozó jogszabályok szerint a pályázatot véleményezte a nevelőtestület, az
alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat.
Felolvassa a véleményeket, és ismerteti a szavazás eredményét. A pályázó vezetői programját
10 fő támogatta, 8 nem, a személyét 8 fő támogatta, 14 fő nem. A polgármester úr beszerzett
egy szakértői véleményt, kéri őt, hogy ismertesse.
Közben Habány György képviselő megérkezett, így a jelenlévő száma 5 fő.
Kerek Oszkár polgármester: Bencze Lajos szakértő összegzését felolvassa a pályázattal
kapcsolatban.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Átadja a szót a pályázónak, amennyiben van kiegészítése.
Filep Bertalan pályázó: A pályázatában lévő tévedésekkel kapcsolatban annyit kívánok
elmondani, hogy nem figyeltem kellőképpen az adatváltozásokra, amiért elnézést kérek.
Örömmel vettem, hogy a szakmai részt pozitívan értékelték a munkaközösségek.
A TÁMOP-os pályázatokkal kapcsolatban elmondanám, hogy alanyi jogon 10-300 millió Ftig lehet nyerni, ha nincs törvényességi akadálya, vagy szakmai hibája a pályázatnak Jó esély
van rá, hogy elfogadják. Szeretném, ha a környező településekhez hasonlóan, Hort is nyerne.
Fontosnak tartom a pedagógusok továbbképzését is. Ingyenes tankönyvvel kapcsolatban az
elképzelésem az, hogy az évfolyamot végzettek tankönyveit az iskolai könyvtár segítségével
össze kell gyűjteni, és tovább lehet használni a munkafüzeteken kívül, így ezt nem kell
kifizetni a szülőknek. Nem túl nagy munkával, kevés adminisztrációval megoldható lenne.
Uszás-oktatáshoz önkormányzati támogatásra lenne szükség, ami nem biztos, hogy
lehetséges.
Szívesen válaszolok, amennyiben kérdése van a Képviselő-testületnek.
Tari István képviselő: Kb. három évvel ezelőtt találkoztunk utoljára Filep Bertalannal,
amikor is nem ő nyerte el az iskola igazgatói állást. A pályázat leírása egy dolog, azt meg
lehet írni internetről, kollégáktól szerezve, engem inkább az igazgató munkavégzése érdekel.
Fontos, hogy megfelelő munkavégzés folyjon, kiálljon minden dolgozójáért, és megvédje
őket, ha indokolt. Úgy gondolom, hogy erre Filep Bertalan alkalmas. Utánajártam, és
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érdeklődtem munkája iránt. Nagyon jó véleményeket kaptam róla, képesnek is tartom az
igazgatói munkára. Oktatási, de gazdasági szakembernek is kell lennie az igazgatónak.
Amennyiben a pályázat nyertese lesz, legyen olyan vezető, aki jó viszonyt tud kialakítani a
szülőkkel, de szigorú, valamint megfelelő kapcsolatot tart az önkormányzattal.
Mi az Ön meglátása azzal kapcsolatban, hogy a rossz magatartású bejáró gyerekek
problémáját hogyan lehet megoldani? Milyen vezetési stílust kíván folytatni?
Nem tulajdonítok jelentőséget az iskola személyét érintő véleményének. Menet közben fog
úgyis kiderülni, hogy hogyan végzi munkáját.
Filep Bertalan: Ugyanezt a kérdést feltette az SZMK is. Nincs közoktatási megállapodás a
szomszédos településekkel a gyerekek átvételével kapcsolatban. Jelentkezésükkor bekérek
bizonyos dolgokat, valamint a tantestület véleményét is kikérem a gyerek felvételéről. Van a
házirend, mely előírásokat tartalmaz, ezeket be kell tartani. Ha kihasználjuk a törvényi
rendelkezéseket, a probléma egy része megoldható lesz, más részét pedig egy módon lehet
megoldani: tudni, látni kell, hogy mit követ el a gyerek, figyelemmel kell kísérni minden
tevékenységét. Tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Tanítottam olyan iskolában, ahol
sok problémás gyerek volt.
Nem fogok félni behívatni a szülőt, nem fogok félni senkivel megbeszélni a problémát, a
kollégákat pedig megvédem mindenkivel szemben.
Meg kell ismernem az embereket, akkor fogom tudni, kitől mit várhatok el, szülőtől,
gyerektől egyaránt. Nagyon nehéz kérdés a magatartás probléma. Vannak olyan intézkedések,
melyek nem tetszenek mindenkinek, de meg kell tenni.
Molnár Istvánné képviselő: Úgy gondolom, hogy nagyon alapos pályázatot olvashattunk,
hasznos, szép célkitűzésekkel. Ha csak egy része valósul is meg, akkor is nagyon jó lenne.
Szakszervezeti tisztségével hogy tudná összeegyeztetni az igazgatói munkát? Amennyiben
megnyerné a pályázatot, igényt tart-e szolgálati lakásra, vagy a bejárást választja?
Filep Bertalan: Elvileg futtatható lenne párhuzamosan a két dolog, de mivel kezdő igazgató
lennék, mindkét tisztséget nem akarom ellátni, ezért lemondok a szakszervezeti titkárságról.
Tanácsadóként leszek esetleg jelen a szakszervezeti munkában.
Hatvanból 5 perc alatt érek ide, így nem tartok igényt lakásra. Az, hogy bejárok, nem fog
akadályozni abban, hogy bármilyen kötelezettségemnek eleget tegyek Horton
megválasztásom esetén.
Tari István képviselő: Egy iskolában dolgozott-e a feleségével?
Filep Bertalan: Sosem dolgoztunk egy iskolában a feleségemmel, aki tanító. Nem tartom jó
dolognak.
Kerek Oszkár polgármester: Az óvoda és az iskola kapcsolata mélyrepülésben van, de
szeretném, ha a két intézmény jobban együttműködne a gyerekek érdekében. Nagyon
fontosnak tartom, mint a fenntartó képviselője, az igazgatóval a kapcsolatot, valamint az
iskola szakmai fejlődését. Minél magasabb szinten álljon a horti iskola. A jelenlegi
pedagóguskar elég magas szinten dolgozik, de a technikai és elméleti képzést szükségesnek
tartom. Irigylem az olyan iskolákat, ahol táncoktatás, ének-zenei oktatás is folyik. A fegyelem
betartása is nagyon fontos, amely nem csak az igazgató, hanem az összes ott dolgozó
pedagógus, valamint a szülők feladata is.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Talán ez az utolsó alkalom, hogy iskolaigazgatót
választhatunk a közoktatásban bekövetkező változások miatt. Sok mindenre megkaptam a
választ. Szimpatikus, hogy a rendre, fegyelemre ilyen nagy hangsúlyt kíván fektetni, mely
nem volt jellemző az utóbbi időben, mert több gyereket kellett traumatológiára küldeni
verekedés miatt. Pozitív, hogy fejleszteni szeretné az intézményt. Talán előny, hogy
szakszervezeti funkciót is betöltött eddig, nem érzem összeférhetetlennek a kettőt.
Több pedagógiai program lelhető fel, de azt szeretném, ha egyéni profilja lenne a horti
iskolának akár zeneoktatás, vagy sport terén is. Támogatom a jelöltet.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kérem a Képviselő-testületet, határozzanak a szavazás
módjáról, hogy titkosan, vagy nyíltan szeretnének-e szavazni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a szavazás módjának meghatározását. A
Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
139/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Batthyány József
Általános Iskola iskola-igazgatói teendőinek ellátására Filep Bertalan pályázó megbízása
tárgyában titkos szavazást tart.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a titkos szavazás
lebonyolítására válasszon Szavazatszámláló Bizottságot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
140/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános Iskola
iskola-igazgatói teendőinek ellátására Filep Bertalan pályázó megbízása tárgyában tartandó
titkos szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek tagjaivá Dr.
Nagy Tamás, Molnár Istvánné és Tari István képviselőket választja.
A Képviselő-testület tagjai szavazásra visszavonulnak. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai
elmondják, hogy a Bizottság elnökévé Tari Istvánt választották, aki ismerteti a szavazás
eredményét.
Dr. Nagy Tamás: Tari István fog eredményt hirdetni, őt választottuk a Bizottság elnökévé.
Tari István: Megállapítottuk, hogy 5 fő képviselő szavazott, 5 érvényes szavazat van,
melynek eredménye: a Képviselő-testület 5 igen szavazattal iskola-igazgatóvá választotta
Filep Bertalant.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa a határozati javaslatot. Ezt követően a Képviselőtestület 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
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141/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány József Általános Iskola
iskola-igazgatói teendőinek ellátásával Filep Bertalan (szül: Szerencs, 1958. 07. 05. an: Nagy
Irén) 3000 Hatvan, Horváth M. u. 148. szám alatti lakost bízza meg. A vezetői megbízás
2011. szeptember 16. napjától 2016. július 31. napjáig szól.
Filep Bertalan munkabérét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései
szerint állapítja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
adminisztratív feladatokat végezze el.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Filep Bertalan: Megköszönöm a megbízást, és azt, hogy egyhangúlag támogattak. Igyekszem
elérni, hogy Hort község büszke lehessen iskolájára, azonban ez nem megy rövid idő alatt.
6./ Napirend megtárgyalása:
A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott határozat
módosítása
(Írásbeli előterjesztés csatolva)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Egy 2010. évi törvényi változás miatt szükséges a módosítás.
Az előterjesztést és a határozati javaslatot minden képviselő megkapta, kérem a Képviselőtestületet, hogy azt fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza az
alábbi határozatot:
142/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 94/2011. (VI. 15.)
sz. képviselő testületi határozatát egységes szerkezetben módosítja és annak szövegét az
alábbiak szerint határozza meg:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Benedek Elek
Óvoda 3014 Hort, Iskola út 3. szám székhelyű költségvetési szerv Alapító Okiratát az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §. (10)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel felülvizsgálja és 2011. VI. 15-i hatállyal a következők
szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 6. pontjából törli a „Típus szerinti besorolás: A tevékenység jellege
alapján: közszolgáltató, Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv” rendelkezéseket. A Képviselőtestület az Alapító Okirat 6. pontját akként állapítja meg, hogy: „6. Gazdálkodási jogköre:
önállóan működő költségvetési szerv.”
Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az intézmény működési köre:
Hort község közigazgatási területe. A szabad férőhelyekre nem Horton lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket is felvehet az Óvoda vezetője a nevelőtestület
előzetesen kinyilvánított egyetértésével.
Az Alapító Okirat 18. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: A használatba adott ingatlan
vagyon címe: 3014 Hort, Iskola út 3., helyrajzi száma: 960/1., területe: 2878 négyzetméter.
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A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot készítse el, és a Magyar Államkincstár részére is küldje meg.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

7.Napirend megtárgyalása:
A Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. üzletrészének eladása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A kistérségnél az orvosi ügyelet átszervezése került.
Megalapították az ASK Közhasznú Nonprofit Kft-t, mely megvenné az 500 e Ft-os üzletrészt.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már foglalkozott ezzel a témával. Kérésükre utánajártam:
a törzstőkét névértékén vennék meg, a vagyon továbbra is a társulás tulajdonában marad.
Kérem, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntése
alapján szavazzon a kistérségi ülésen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
143/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal úgy dönt, hogy
felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás Tanácsának soron következő ülésén hozzájárulását adja a HKKTT tulajdonát képező,
Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet
Nonprofit Közhasznú Kft. által 500.000,-- Ft névértékű üzletrész névértéken történő
megvásárlásához.
Határidő: haladéktalanul (a határozat HKKTT-hez való eljuttatására)
Felelős: Kerek Oszkár polgármester a jegyző útján.
8./ Napirend tárgyalása:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának megállapítása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Ha valakinek van kérdése, hozzászólása, tegye meg.
Tari István képviselő: A Bizottság álláspontja az, hogy támogatja az előterjesztett bérleti
díjak elfogadását.
Kerek Oszkár polgármester: A bérleti díjak valós megállapításához fontos, hogy mérhető
paraméterek legyenek, de van ahol becsléssel lehetett megállapítani.
Habány György képviselő: Miért vannak kivételek? Milyen indokkal?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Bérleti díj emeléséről van szó, szeretnénk közelíteni a piaci
árakhoz. Az újaknak emeljük a díjat, a hortiaknak, régi bérlőknek megmaradnak a régi díjak.
Más településeken ilyen tornateremnél, tornacsarnoknál is van hasonló megkülönböztetés.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Van még több kiadható helyiségünk, melyről szavazni
kellene. Talán érdemes lenne magánrendelések számára biztosítani a jelenlegi orvosi
rendelőket, ahol a leendő szolgáltató biztosítaná az eszközeit, javítaná a lakosság ellátását, pl.
cukorbeteg gondozó, ahol jelenleg egy év várakozási idő van, bőrgyógyász, stb.
Kerek Oszkár polgármester: Önkormányzati tulajdonúak a helyiségek, de ezzel
kapcsolatban szükséges egyeztetni, és utána döntsünk erről. A lakosság igényeit kell ebben az
esetben figyelembe venni. Vissza kell erre térni egyéb épületek tekintetében is.
Szavazásra bocsátja az előterjesztett bérleti díjak elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Centrum helyiségeinek
bérleti díját és a Tornacsarnok bérleti díját jelen határozat mellékleteként az előterjesztés
szerint elfogadja.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Két döntés szükséges, mert a lakásbérleti díjakról szóló
rendeletet is módosítani kell az előterjesztés alapján.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (…………) Rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának mértékéről szóló, 7/2008. (II. 15.) Rendelettel módosított 5/2007. (II. 15.)
Rendelet módosításáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. §. (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. §. (2) bekezdésének
rendelkezésére az 5/2007. (II. 15.) Rendeletét (továbbiakban: ÖR) a jelen rendelettel az
alábbiak szerint módosítja:
1. §.
Az ÖR. 2. §-a hatályát veszti.
2. §.
Az ÖR. 4. §-a hatályát veszti.
3. §.
Az ÖR. 5. §-a hatályát veszti.
4. §.
(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hort Község
Önkormányzatának 7/2008. (II. 15.) Rendelete és 18/2007. (X. 18.) Rendelete.
9./ Napirend tárgyalása:
Hitelfelvétel
Kerek Oszkár polgármester: A Képviselő-testület által elhatározott hitelfelvétellel
kapcsolatban bekértük a pénzintézetektől az ajánlatokat. A Takarékszövetkezet rendelkezik a
legjobb kondíciókkal, azonban biztosítékot kért a hitel fedezetére. Szeptemberben elkészül a
beruházás, októberben megérkezik a számla. 60 nap áll rendelkezésre a kifizetésre. Amint
kifizetjük a vállalkozót, benyújthatjuk igényünket a pályázati pénzre.
Tari István képviselő: Megállapította a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, hogy a
Takarékszövetkezetet hitelfeltétele a legkedvezőbb, de pontosítani kell az általa kért
biztosítékokat. Ha ezzel nincs probléma, akkor támogatja a Bizottság az ajánlatának
elfogadását. Ne szorítsuk be magunkat, ha nem muszáj, ne sodorjuk veszélybe a működést,
mivel vissza is tudjuk fizetni rövid időn belül. Egy éves futamidőt javasol a Bizottság.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a legkedvezőbb hitel-ajánlat elfogadását,
megfelelő fedezet biztosításával. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
145/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2011. (VII. 29.) sz. Határozata
alapján a pénzintézetektől beérkezett hitelnyújtási feltételeket megvizsgálta és ennek alapján
úgy dönt, hogy a 22 millió forint fejlesztési hitelt a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettől
veszi igénybe. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Takarékszövetkezettel a kölcsönszerződést egy éves törlesztési időtartammal megkösse.
Ingatlan-fedezetként a horti 0221/2. hrsz-ú, szennyvíztisztító telep megjelölésű,
forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlant ajánlja fel a rajta lévő felépítményekkel
együtt, melyek nettó értéke 58.281.075,-- Ft.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Habány György képviselő: Azért tartózkodtam, mert nem ismertem az anyagot.

10./ Támogatási igény benyújtása ÖNHIKI iránt
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Egy évben 2 alkalommal nyújthat be igényt az önkormányzat
ÖNHIKI-s támogatás iránt. Megfelelünk a támogatás jogszabályi feltételeinek, mivel
működési hiánnyal készült a költségvetés, s rendelkezünk helyi adóbevétellel. November 5-e
az igénylési határidő. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is foglalkozott ezzel a témával és
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javasolja az igény benyújtását. Veszíteni való nincs rajta, ha csak pár milliót is kapunk, segíti
az önkormányzat működését.
Felolvassa a határozati javaslatot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A
Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2011.(IX.14.) sz. Határozat
1. Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:

I.

a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő feletti.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen jogcímen 39.200.000,-- Ft összegű bevételt tervez.

III.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 24.390.000,-- Ft összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.

IV.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. év 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

V.

Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

11./ Napirend tárgyalása:
Hulladékszállítási közbeszerzési eljárásról döntés
Kerek Oszkár polgármester: A Közbeszerzési Döntőbizottságnál feljelentett bennünket az
AVE. A Döntőbizottság megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntésünket.
Véleményt kértünk attól a cégtől is, aki képviselt bennünket a közbeszerzési eljárásban,
valamint egy másik közbeszerzési cégtől is.
Mindketten biztosabb megoldásnak tartják az eredménytelenné nyilvánítást.
Javaslat: ki kell írni ismét a közbeszerzést, el kell kezdeni kidolgozni az új kiírás szövegezését
olyan körültekintően, hogy ne lehessen ilyen félreérthetően értelmezni.
Habány György képviselő: Támogatom a javaslatot.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a korábbi
közbeszerzést nyilvánítsa a testület érvénytelenné, és új pályázatot írjanak ki. Jövő héten
tárgyalunk a közbeszerzési ajánlati felhívás megírójával. A Képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
147/2011. (IX. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hort Község települési szilárd
(kommunális) hulladékának összegyűjtése és ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban
K.É.8680/2011. számon megjelent ajánlattételi felhívással indított és lefolytatott
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. §. g) pontja
alapján eredménytelenné nyilvánítja.
A Képviselő-testület új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. Megbízza a
Polgármestert, hogy az új eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációk elkészítésével
közbeszerzési tanácsadót bízzon meg, s az elkészült dokumentációkat elfogadás céljából
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.
12./ Napirend tárgyalása: Bejelentése, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: A Kormányhivatal körlevelet adott ki, melyben felhívta a
figyelmet a testületi ülések jegyzőkönyvének 15 napon belüli megküldésére. Mivel a törvény
szerint csak a jegyzőnek és polgármesternek kell aláírni, javasolom az SZMSZ módosítását
ennek megfelelően úgy, hogy a jegyzőkönyv elkészülte után mindenki elolvassa, ha van
észrevétele, jelezze, és javításra kerül.
Habány György képviselő: Elektronikus úton kérjük megküldeni ha lehet, és korrektúrázva
küldje vissza mindenki.
Tari István képviselő: Öt nap alatt készüljön el a jegyzőkönyv, de hogy mindenki
belejavítson, nem tartom jó ötletnek. Elküldés előtt a Polgármesteri Hivatalban tekintse meg
mindenki, és ott tehet észrevételt.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ne javíthasson bele mindenki a jegyzőkönyvbe, hanem emailben reagáljon, ha valamivel nem ért egyet.
Habány György képviselő: Törvényességileg kifogásolom, hogy nem lesz hitelesítő, akkor
ebbe nem egyezek bele.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha a képviselők nem jönnek be időben jegyzőkönyvhitelesítőként aláírni, hogyan küldje el a jegyző 15 napon belül, a jegyzőt fogják megróni
ezért.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az Ötv. szerint a jegyző és polgármester írja alá a
jegyzőkönyveket, a jelenleg érvényben lévő SZMSZ-ünk szerint 2 jegyzőkönyv-hitelesítőnek
is alá kell írnia. Ez a rendelkezés változtatható az SZMSZ-ünk módosításával, minősített
többség szükséges ennek megváltoztatására, vagyis 4 fő igenlő szavazata.
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Habány György képviselő: Ha ezt így elfogadja a Testület, panasszal fogok élni felsőbb
szerveknél, és a most érvényes SZMSZ-t kérem elektronikus formában részemre megküldeni.
Molnár Istvánné képviselő: Teljes felelősséggel a jegyző és polgármester írja alá, meg kell
bennük bízni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasolom, hogy a soron következő ülésen döntsön erről a
Testület.
Molnár Istvánné képviselő: Örvendetesnek tartom, hogy az óvodában elindult a néptánc
oktatás. Két szülő is jelezte, hogy szeretnék, ha az iskolában is folytatódna, azonban olyan
tájékoztatást kaptak, hogy az önkormányzat semmiféle támogatást nem ad, sőt ellenzi, és még
helyiséget sem kapnak az iskolában, ezért nem biztos, hogy tudnak működni tovább.
Kerek Oszkár polgármester: Senki sem akadályozza őket, a Képviselő-testület inkább
támogatja az ilyen kezdeményezést. Tudomása szerint az iskolában is folytatják a néptánc
tanulást.
Habány György képviselő: Napirenden van-e a konyha felszámolása, vagy más cég
idehozása?
Kerek Oszkár polgármester: Nincs konkrét döntés erről, de el kell gondolkodni azon, hogy
mi legyen a konyhával. Nem megengedhető a 10 milliós hiány. Képviselő-testület elé kell ezt
a témát hozni.
A Képviselő-testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik.
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Molnár Istvánné
képviselő

Tari István
képviselő

17

