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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
3. Kassa László
képviselő
4. Molnár Istvánné
képviselő, valamint
Dr. Keresztes Katalin jegyző.
Meghívottak: Ágó József Hatvani Vízmű üzemegység vezető, Novák Lajos könyvvizsgáló,
Filep Bertalan iskolaigazgató, Blahó Éva iskolaigazgató helyettes, Piroska Sára
Érdekegyeztető Tanács tagja, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Karczagné Nagy Klára
óvodavezető helyettes, Vargáné Hegyi Mónika Védőnői Szolgálat vezetője, Kiss Edit HECS
intézményvezető, Szabóné Sőregi Melinda Kulturális Centrum vezető-helyettes, Molnár
Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Szalainé Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető,
Kaszáné Dohar Piroska Kft. FB elnöke, Balogh Istvánné konyhavezető, Horváth Sándor
Idősügyi Tanács elnöke.
Távolmaradását bejelentette: Habány György, Csontos András és Tari István képviselő
Javasolt napirend:
1./ A 2011. évi III. negyedévi pénzügyi beszámoló megtárgyalása
2./ A 2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
3./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
4./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő 2012. évi díjak megállapítása
5./ Tájékoztató a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról, a
Felügyelő Bizottság által végzett negyedéves ellenőrzés megállapításairól
6./ Rendelet alkotása a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7./ HECS további működésével kapcsolatos döntések
8./ Bejelentések, indítványok.
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet fogadja el.
Kassa László képviselő: Javasolom, hogy 3 képviselő távolléte miatt az SZMSZ tárgyalását
napoljuk el.
Dr. Keresztes Katalin: Kérem, hogy ennek eldöntéséről szavazzon a Képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 6. napirendi pont megtárgyalását. A
Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal úgy dönt, hogy 6. napirendként megtárgyalja az
önkormányzat SZMSZ-ét.
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Ez után Kerek Oszkár polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi
javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a napirendet.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamást és Molnár Istvánnét javasolja, melyet a
Képviselő-testület elfogad.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámoló megtárgyalása
(Írásbeli beszámoló mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. A pénzügyi csoport
vezetőjének van-e szóbeli kiegészítése?
Kozák Gáspárné: Nincs kiegészítésem.
Novák Lajos: A III. negyedéves beszámolóval kapcsolatban mindig szokott lenni Pénzügyi
Bizottsági ülés, most ezt hiányolom. Több órán keresztül szoktak a témáról tárgyalni. Ettől
függetlenül megtárgyalásra és elfogadásra előkészített az anyag. A számokon már túl is
léptünk. A Képviselő-testületnek a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet
kötelessége módosítani az év közben történt változások miatt. A magam részéről javasolom
elfogadásra a beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: A bizottság elnöke nem jelezte felém az okot, arra hivatkozott
jegyző asszonynak, hogy későn kapta meg az anyagot. Nem az önkormányzat érdekeit
szolgálja ez a hozzáállás.
Kassa László képviselő: Én is szerettem volna megkérdezni, hogy volt-e Pénzügyi Bizottsági
ülés. Hogy tudjuk most a beszámolót így megtárgyalni?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A bizottság nem ülésezett, ez egy rendkívüli helyzet, de a
törvényi határidő köt bennünket, határidő november 30-a.
Novák Lajos: Nem jogszabályellenes, és nem kizáró ok a Pénzügyi Bizottsági ülés
elmaradása, az előterjesztések elfogadhatóak. A törvény meghatározta a november 30-i
határidőt, ezért kell most dönteni.
Molnár Istvánné: Valóban több órán keresztül szoktunk erről a napirendről tárgyalni
bizottsági ülésen, én is meg szerettem volna kérdezni, hogy miért nem volt ülés, de közben
megkaptam a választ erre vonatkozóan. Ettől függetlenül javasolom elfogadásra a beszámolót.
Dr. Nagy Tamás: Az intézményeknél időarányos a költekezés, nincs kirívó túlteljesítés, ezért
elfogadásra javasolom a beszámolót.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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202/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi III. negyedévi pénzügyi
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal és 1 tartózkodással szavazott, erre tekintettel a rendelet nem került elfogadásra,
mivel ehhez 4 igen szavazatra (minősített többségre) lett volna szükség.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A 2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. A jövő évvel kapcsolatban
sok változás várható még, de van egy határidő, ameddig el kell fogadnunk a koncepciót. Vane vélemény, javaslat?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem tudjuk, hogy jövőre milyenek lesznek a kiadási
számok, mennyi bevétel lesz, nem tudjuk a bérekre jutó munkáltató hozzájárulások mértékét,
stb., csak azt tudjuk, hogy most ezt el kell fogadni.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Amikor a koncepció készült, még nem volt elfogadva az
Országgyűlés által a jövő évi költségvetés. Pontos számokat még nem ismerünk. Azt tudjuk,
hogy nem lesz béremelés, nem emelkednek a normatívák. 2012. júniustól járási rendszer lesz.
A koncepció a törvényi előírásoknak megfelelően készült, de a jövő évi számok ismerete
nélkül. A koncepció azt tartalmazza, amit abban az időpontban tudni lehetett. A számszaki
részben normatíva csökkenés várható, emiatt módosítás szükséges, egyébként is többször kell
majd áttervezni.
Kerek Oszkár polgármester:
Tényleg nehéz dolog elfogadott törvények nélkül elfogadtatni koncepciót, rendkívüli
helyzetet teremt. Nem tudhatjuk, hogy az adóbevételek, melyek eddig voltak, megmaradnake, vagy sem. Azt sem tudjuk, hogy mi lesz az iskolával. Az intézményvezetők részéről van-e
hozzáfűznivaló?
Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását. A Képviselő-testület 3
igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
203/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
XXXVIII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján a 2012. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját megvitatta és elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe. A költségvetési rendelettervezetet úgy kell összeállítani, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a
zavartalan működést.
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Többletfeladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg
annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: jogszabály szerint.

3./ Napirendi pont:
A 2012. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Látható a kiküldött anyagban, hogy kiemelten a Polgármesteri
Hivatal ellenőrzésére koncentrálunk, ill. az iskolára vonatkozóan is van egy vizsgálat
tervezve. Van-e egyéb javaslat, más intézményt nézzünk-e meg?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az iskola ellenőrzésének tervezett dátuma október.
Célszerű-e így tervezni arra az időszakra, amikor már nem is tudjuk, mi lesz az iskolával?
Novák Lajos könyvvizsgáló: A Belső Ellenőrzési Terven akkor módosítunk, amikor
akarunk. Lehetne kérni a belső ellenőröktől esetleg az iskola ellenőrzésének korábbi időpontra
hozását. Jegyző asszony hatásköre lesz a módosítás.
Kassa László képviselő: Javasolom, hogy most cseréljük meg az időpontot.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A belső ellenőrzési terv a kistérség személyi és időbeli
kapacitásának figyelembe vételével készült, nélkülük most nem tudunk módosítani az
időpontokon.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv elfogadását. A
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
204/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi Belső
Ellenőrzési Tervét az előterjesztés szerint elfogadja
4./ Napirendi pont:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő 2012. évi díjak megállapítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti Ágó Józsefet, és megkérdezi, van-e szóbeli
kiegészítése?
Ágó József: Nincs kiegészítésem, minden benne van a javaslatban.
Kassa László képviselő: Ennek a társaságnak van nyeresége, és ebben a gazdasági
helyzetben, az életszínvonal ismeretében nehéz lesz vízdíj emeléssel terhelni a lakosságot.
Próbáljuk megvizsgálni, lehet-e csökkenteni néhány százalékkal a javasolt emelést?
Valószínűleg kisebb nyereséggel is tudna továbbműködni a vízmű.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A vízmű árképzését régóta figyelemmel kísérem. A
Megyei Vízmű Zrt-nek több üzemegysége van. Hol van a legnagyobb vagy legkisebb díj?
Miért nem lehet egy kockázatközösség létrehozásával korrektebb vízdíjat megállapítani?
Egységes lenne minden településen. Van-e erre lehetőség?
Kerek Oszkár polgármester: A kormányszóvivő kijelentette, hogy a közszolgálati díjemelés
nem haladhatja meg a mindenkori infláció mértékét. Ez az ajánlat nem haladja meg.
Amennyiben nem fogadja el a testület a jelenleg megajánlott díjat, akkor az önkormányzatnak
a vízmű kiszámlázza a különbözetet. Ezt az irányelvet figyelembe kell venni, amikor
meghozza a testület döntését.
Molnár Istvánné képviselő: Elkerülhetetlen az áremelkedés, de szeretném megkérdezni,
lehet-e kevesebb emelésről tárgyalni? A csatornadíjba ne kerüljön teljes mértékben
beszámításra az elhasznált víz mennyisége. Családi házaknál elkerülhetetlen, hogy locsolásra
is használja a lakosság a vizet, tehát nem kerül a csatornába teljes egészében. A víz minősége
nagyon rossz, tönkremennek a mosógépek. Terveznek-e valamit ennek kiküszöbölésére?
Ágó József: Mi sem tudjuk, hogyan fogunk megküzdeni az infláció alatti áremeléssel. A
vízmű nem nyereség-orientált, a keletkezett nyereséget felosztjuk a tulajdonosok között.
Elhangzott az egységes vízdíj kérdése. Ha a csatornadíj olcsóbb lenne Horton, már nem is
lenne egységes. Heves, Füzesabony, Hatvan a legdrágább, Eger a legolcsóbb.
Lehet, hogy esetleg később a csatornadíjakkal lejjebb tudunk menni, mivel elkészültek a
csatornák mindenhol az üzemegység területén. Talán ez lesz az utolsó ártárgyalás az
önkormányzatokkal. Klóros a víz, vagy sem, de az üzemelést fenn tudjuk tartani. A 400-ból
lehet, hogy 40 vízmű marad. A szomszédos megye is ide akar csatlakozni.
Bizonytalanságban van a vízmű is. A környéken így is aránylag alacsonyak a díjak. Van olyan
szakasz, ahonnan nem tudjuk kiöblíteni a klóros vizet a rendszer tisztítása alkalmával.
Ilyenkor ezt jelezzük. Nincs meg a körvezeték, új csomópontokat alakítunk ki, próbáljuk ezt
kiküszöbölni. Az ÁNTSZ szerint alkalmas a víz a fogyasztásra.
Országosan egységesen a fogyasztott víz mennyisége a számítási alapja a csatornadíjnak.
Nem szabad locsolni ilyen drága vízzel, saját kút fúrásával lehet megoldani.
Esős időben viszont háromszor annyi víz megy a csatornába, mint a vízfogyasztás. A lakosság
sajnos szemetet is tesz a rendszerbe, ezért nem a szivattyúk a felelősek. Többször van
dugulás.
Molnár Istvánné képviselő: A Kossuth út – Kertész út sarkán milyen munkálatok folytak?
Ágó József: A glóbusz miatt nem érezték a környezetében élők, ha probléma volt a
vízellátással. Egy új átkötést végeztünk, hogy minél kevesebben érezzék a vízhiányt.
Kerek Oszkár polgármester: Egyre több tűzcsapot lehet látni, ezzel kapcsolatban is folynak
munkálatok.
Szavazásra bocsátja az ivóvízre ajánlott 293 Ft+Áfa/m3, valamint a csatornadíjra ajánlott 245
Ft+Áfa/m3 elfogadását. Sajnos a megemelt Áfa mérték még terhelni fog bennünket. A
Képviselő-testület az ajánlatot elfogadja, és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (XI. 30.) Rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Részvénytársaság által Hort község
közigazgatási területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
2. §
Közüzemi szolgáltatások:
ivóvízdíj:
csatornadíj:

2012. évi nettó díjak:
293,-- Ft/m3
245,-- Ft/m3
3. §

Ez az önkormányzati rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról” szóló 1/2011. (I.
28.) Rendelet hatályát veszti.
Hort, 2011. november 30.
Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról, a
Felügyelő Bizottság által végzett negyedéves ellenőrzés megállapításairól
(Írásos anyag mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Mindent leírtam, amit szerettem volna. Ha van kérdés,
szívesen válaszolok.
Kaszáné Dohar Piroska: A Felügyelő Bizottság havonta legalább egyszer ülésezett. A
negyedéves ellenőrzési jegyzőkönyvet mindenki megkapta. Mindent rendben találtunk.
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Szeretnénk 1 fő 2-3 órás adminisztrátort alkalmazni a Kft-ben. Májusban lesz a következő
ellenőrzés, akkor lejár a megbízásunk. Semmilyen téren nem tapasztaltunk hiányosságot, az
ügyvezető igazgató mindent elkészített, megfelelő szerződésekkel rendelkezik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Korábban nem is körvonalazódtak pontosan azok a
tevékenységek, amelyekre közben lehetőség nyílt, hogy a Kft-nek átadjuk. Jónak értékelem a
Kft. munkáját. Az Önkormányzat számára megtakarítást eredményez, és sok feladatot
rugalmasan tud kezelni.
Kerek Oszkár polgármester: Még több tevékenységre van lehetőség, de a fokozatosság
elvének betartásával lehet tovább haladni. Javasolom a tájékoztató elfogadását. A Képviselőtestület a tájékoztatót elfogadja, és 3 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
205/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. munkájáról és a Felügyelő Bizottság által végzett negyedéves ellenőrzés
megállapításairól szóló tájékoztatót elfogadja

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Rendelet alkotása a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Teljesen átdolgozott anyagot kapott a Képviselő-testület,
melynek összhangban kell lennie a jelenleg érvényes jogszabályokkal.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Megtörtént azoknak a javaslatoknak a beledolgozása a
tervezetbe, amelyekről a legutóbbi testületi ülésen szó volt. Ha van hozzászólás, javaslat,
kérem, hogy tegyék meg.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A 3. sz. mellékletben javasolom a két háziorvosi praxis
szerepeltetését, mivel kötelező feladat ellátásáról van szó.
Kerek Oszkár polgármester: A Védőnői Szolgálatot javasolom beletenni, mivel nem
szerepel, valamint a Hulladékgazdálkodási Társulás nevének pontos leírását.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Köszönöm az észrevételeket, kiegészítem a mellékletet. A
függelékek folyamatos karbantartása a jegyző feladata.
Kassa László képviselő: Nagyrészt beletette a jegyzőasszony a módosítási javaslatokat.
Ezekkel a módosításokkal el tudom fogadni a tervezetet.
Kerek Oszkár polgármester: A polgármester elismerése nincs benne az SZMSZ-ben, eddig
benne volt. Öt éves tevékenységem alatt nem kaptam elismerést, pedig történek pozitív
dolgok.
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Molnár Istvánné képviselő: Belekerülhetne a polgármester elismerése is véleményem szerint
az SZMSZ-be. Ezzel a kiegészítéssel javasolom elfogadásra. Minden módosításra került
egyébként, amiről korábban szó volt.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A polgármester anyagi elismerését nem az SZMSZ-ben,
hanem egy külön rendeletben kell szabályozni.
Kerek Oszkár polgármester: Bármikor lehet módosítani a rendeletet, most fogadjuk el ezen
kiegészítés nélkül. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (XI. 30.) Rendelete
a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Napirend megtárgyalása:
HECS további működésével kapcsolatos döntések
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Ecséd község polgármestere tájékoztatást küldött, illetve egy
határozati kivonatot, mely szerint 2012. január 1-től kilépnek a családsegítésből. Normatívától
fognak elesni. Mivel kilépnek, így át kell az egészet dolgozni, mert módosítani kell a
megállapodást és alapító okiratot. Egyeztettem Csány község polgármesterével. Abban
állapodtunk meg, hogy továbbvisszük a társulást a két településsel is. Ott is ma dönt a testület
a módosítás elfogadásáról. A családsegítésre mi adtunk egy dolgozót, ezért nem lesz meg a
lehetőségünk a létszám változatlan alkalmazására, ezért is szükséges a változás.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mikor érkezett meg Ecsédről a bejelentés? Ennek is van
határideje, mely 3 hónap. Nem kell most erről rögtön dönteni. Majd akkor lépjenek ki, ha úgy
döntünk, hogy elfogadjuk ezt. Nem kell ezért kapkodni. Nem hiszem, hogy arra
kötelezhetnek, hogy 2 hét múlva döntsünk.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi időn belül kell végrehajtani? Ezt nem lehet máról
holnapra.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A vonatkozó törvény szerint a társulási megállapodást az év
utolsó napjával lehet felmondani, de a társulás tagjaival legalább 3 hónappal korábban közölni
kell. Nem tartották ugyan be a határidőt, de erőszakkal sem lehet fenntartani egy társulást,
mert akkor lehet, hogy Ecséd nem fizetné meg a részét. Csak a családsegítéssel vannak a
társulásban. Hort és Csány között egy új társulás jön létre. Azért sürget az idő, mert ha
változik a HECS szervezeti összetétele, fel kell küldeni a Kormányhivatalhoz engedélyezésre
a működési engedély módosítását, mert ha január 1-én nem lesz érvényes működési engedélye
az intézménynek, nem kapunk finanszírozást.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A kötelezettség nem marad meg Ecsédnél, ha most nem
döntünk? Hol van itt a jogkövető magatartás Ecséd részéről? Állam az államban, nincs
jogkövetés?
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Novák Lajos: Az Önkormányzat hozott egy döntést Ecséden. Az, hogy miért nem küldték
meg korábban, egy másik kérdés, de mivel felmondta a társulási megállapodást, nem fog
fizetni, ezért sajnálatos módon a pénz fog dönteni. Minősíteni lehet az eljárást, de pénzügyi
szempontból január 1. a fordulópont, addig be kell jegyeztetni a Kincstárnál a változást.
Kiss Edit HECS intézményvezető: Nem megfelelő eljárást választott a szomszéd település
az biztos, de hogy mi tudjunk tovább működni, érvényes működési engedéllyel kell
rendelkeznünk, és ha az egyik partner nem teljesíti a pénzügyi részt, a másik kettő sem fog
tudni működni. Ezért készültek el az anyagok erre vonatkozóan, hogy időben rendelkezzünk
mindennel. Lehet reklamálni, lehet vitatni, de úgysem fog fizetni, ezért nem tudunk mi sem
működni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nyilvánvalóan nem azért vagyunk, hogy Hort ellen
szavazzunk, világossá vált a helyzet. Ecséden pedig a jogszerűséget kellene megvizsgálni.
Szeretném kérni, hogy mivel minden határozatot meg kell küldeni a Kormányhivatalnak,
április óta valószínűleg odaérkezett, kérjük le a Hivataltól ezt az ecsédi határozatot, ha van rá
lehetőség.
Novák Lajos: Nem állam az államban, hanem önkormányzatokról van szó, egymás mellé
vagyunk rendelve. Technikai hiba lehet, hogy nem közölték Horttal korábban a döntésüket.
Kerek Oszkár polgármester: Remélem, hogy most már mindenki előtt világos, hogy mi
tovább akarunk működni. Szavazásra bocsátja a felmondás elfogadását. A Képviselő-testület
4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
206/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Ecséd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elhatározott felmondást, mely szerint a 2008.
december 31. napján hatálya lépett, a HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó
Társulás létrehozása tárgyában kötött társulási megállapodást 2011. december 31. napjával
felmondja.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulást, valamint Ecséd és Csány község polgármestereit tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a társulási megállapodás módosítására
vonatkozó javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
207/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. december 31. napján hatályba
lépett társulási megállapodásnak Ecséd település Képviselő-testülete részéről történt
felmondása miatt a Társulási megállapodást a társulás neve, tagjai vonatkozásában módosítja
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és a Társulási Megállapodást a jelen határozat mellékleteként egységes szerkezetben
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának
elfogadását. A Képviselő-testület a módosítást elfogadja, és 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
208/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hort-Ecséd-Csány
Települések Szociális Ellátó Intézménye Alapító Okiratát 2012. január 1. napjával az alábbiak
szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény megnevezése: Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye
Az intézmény rövid neve: HECS
Az Alapító Okirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye:
Csány Község Önkormányzata (3015 Csány, Kossuth L. u. 2.)
Hort Község Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság tér 40.)
Az Alapító Okirat 7. pontjából törli a „Típus szerinti besorolás: Tevékenységének jellege
alapján: közszolgáltató, Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv” rendelkezéseket. A Képviselőtestület az Alapító Okirat 7. pontját akként állapítja meg, hogy: „7. Gazdálkodási jogköre:
önállóan működő költségvetési szerv.”
Az Alapító Okirat 9. pontjában a működési területből törli Ecséd települést.
A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát a jelen határozat mellékleteként egységes
szerkezetben jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az Intézmény működési engedélyének
módosítása ügyében járjon el, s az Intézmény Alapító Okiratának módosítását a Magyar
Államkincstár felé jelentse be.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosítását a
HECS-nél 1 fő létszám leépítése miatt.
Kassa László képviselő: A leépítésnél kiről van szó?
Kerek Oszkár polgármester: Az intézményvezető dönti el ezt a kérdést. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadja el a rendelet módosítását, mivel
nincs meg a minősített többség.
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Kassa László képviselő: Azért tartózkodtam, mert gondoskodni kell a dolgozó
elhelyezéséről, nem szavazok meg létszámleépítést.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mivel Ecséd így döntött, szinte Ecséd döntött a
létszámleépítésről Hort tekintetében, tehát Hort rákényszerül ennek megszavazására.
Nyilvánvalóan a többi ember munkahelye a fontos.
Kerek Oszkár polgármester: 2,5-3 millió Ft egy ember éves fizetése, ezt nekünk kell állni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az intézményvezetőnek úgyis el kell küldenie valakit, hiszen
csökkent a feladat. Az elküldésre kerülő közalkalmazottnak felmentési időre átlagkeresetet,
valamint végkielégítést kell fizetni, és nem igényelhetünk állami támogatást, amennyiben a
Testület nem fogadja el a rendeletnek a létszám módosítására vonatkozó javaslatot. Csak úgy
tudunk támogatást igényelni, ha erről testületi döntés van. Ezen információk birtokában
újraszavazást javasolok.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy felelősséggel döntsön
erről. Az Önkormányzat 2,5-3 millió Ft-ot bukik, ha nem szavazza meg a létszámleépítést. A
Képviselő-testület szavazásának eredménye ismét 3 igen és 1 tartózkodás.
Az Önkormányzat veszteséggel fog létszámot leépíteni Kassa László képviselő úr
tartózkodása miatt.
8./ Napirendi pont megtárgyalása
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Megállapodásunk van az Egertej Kft-vel iskolatej szállítására.
Arra az időre szól a szerződés, amíg az Önkormányzat lesz a fenntartója az iskolának. Ha az
állam átveszi az iskolát, abban a pillanatban megszűnik a szerződés. Javasolom a testületnek,
hogy amíg lehet, adjunk szándéknyilatkozatot a tejkiszállítást illetően. Szavazásra bocsátom a
javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja, és az
alábbi határozatot hozza:
209/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Batthyány József Általános
Iskola fenntartója kifejezi azon szándékát, hogy az iskolások részére az iskolatej ellátást az
Egertej Kft.-n (3300 Eger, Sas Út 60.) keresztül továbbra is biztosítani kívánja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről az Egertej Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Az ELMIB Zrt. felmondta a fennálló szerződésünket. Nem
olyan nagy cég, megszüntetik az elektromos energiaszolgáltatást. A települést el kell látni
villamos energiával. Két ajánlat érkezett: MVM és ÉMÁSZ. Az MVM szabott egy határidőt,
nem újította meg ajánlatát. Egy picivel jobb ajánlatot adott, mint az ÉMÁSZ, de
meggondolandó, mivel az ÉMÁSZ itt van a környékünkön, az MVM nem érhető el könnyen.
Az ÉMÁSZ javaslata: 19.90 Ft/kW, az MVM javaslata 19.50 Ft/kW (intézményvilágításra és
közvilágításra).
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Molnár Istvánné képviselő: Az ÉMÁSZ megbízható, ismert cég, az MVM-et nem ismerjük.
Az ÉMÁSZ-t javasolom elfogadni.
Kerek Oszkár polgármester: Én is az ÉMÁSZ-t javasolom. Lehet, hogy pár fillérrel van
pillanatnyilag jobb javaslat is, de az ÉMÁSZ ezt az árat egész évre garantálja. Szavazásra
bocsátom a villamos energia ellátási szerződés ÉMÁSZ-szal történő megkötését. A
Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadja, és meghozza az alábbi
határozatot:
210/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település közvilágítása
és az Önkormányzat intézményei részére teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási
szerződést az ÉMÁSZ Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt-vel köti meg 2012. január
1-i hatállyal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Az Egészségügyi Központot decemberben fogjuk átadni. A
hivatalos műszaki, hatósági átadások megtörténtek. A két orvosnak szerződésmódosításokra
van szüksége. Egy új szoftver működtetésére is szükség van, mellyel Hatvanból le tudják
kérni a labor eredményeket az orvosok, így nem kell ezért Hatvanba utazni az embereknek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A kórház igazgatója azt ígérte, hogy az ő rendszerük is
képes lesz az ilyen informatikai rendszer működtetésére január 1-től.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Elnézést kérek, amiért nem tudtam kiküldeni az orvosokkal
kötendő szerződéseket, de ma tudtam elkészíteni. Változik az orvosi rendelő címe, a
költségviselés fele-fele arányban történik, orvosi ügyeletet nem itt kell vállalni, hanem
Hatvanban. OEP kezdeményezés érkezett: nem arányosan voltak elosztva a gyerekek a két
körzet között. Száz fő alatt nem finanszírozták az iskola-egészségügyi ellátást, ezért a
továbbiakban fele-fele arányban fog ez működni. Egyforma szerződés készül mindkét
orvossal. Kérem, hogy fogadja el a testület. Határidő köt bennünket itt is.
Kassa László képviselő: Jól értettem, hogy jegyző asszony Sütő doktorral is ismertette a
változásokat?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Igen, mindent egyeztettünk Dr. Sütő József háziorvossal is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a háziorvosokkal megkötendő szerződés
elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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211/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak egészségügyi vállalkozási formában történő ellátása tárgyában a „KONZÍLIUMZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Dr. Nagy
Tamás 2100 Gödöllő, Knézich Károly út 40. szám alatti lakossal 2007. március 19. napján
kötött szerződés 4. pontjában és 7. pontjában a házi orvosi rendelő címét, valamint a 6.
pontban a helyettesítés helyét Hort, Kossuth L. út 122. számra módosítja. A szerződés 8.
pontjában a használatba vétel idejét 2012. január 1. napjára módosítja.
A szerződés 11. pontját a következőképpen módosítja: A fűtés, a világítás, a víz- és
csatornadíj, telefon- és internet-használat díját az almérőkön mért fogyasztás szerint, a külön
nem mérhető díjakat a rendelőintézetben működő két háziorvos ½ - ½ arányban megosztva
viselik.
A szerződés 5. pontját akként módosítja, hogy az orvosi ügyeletet az Önkormányzat az Albert
Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az iskola-egészségügyi feladat 50 %-ának ellátását 2012.
január 1. hatállyal átadja az egészségügyi vállalkozónak, aki ezt heti 2 órában köteles ellátni,
és ennek megfelelően módosítja a feladat ellátási szerződés 2. és 4. pontját.
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékleteként elfogadja az I. számú háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak egészségügyi vállalkozási formában való ellátásáról szóló szerződést a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.
212/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak egészségügyi vállalkozási formában történő ellátása tárgyában Dr. Sütő József
3014 Hort, Bajcsy Zs. út 21. szám alatti lakossal 1994. április 01. napján kötött és 1994.
január 1-től hatályos szerződést a házi orvosi rendelő címének változása és az időközben
bekövetkezett változásokra tekintettel felülvizsgálta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az iskola-egészségügyi feladat 50 %-ának ellátását is
átadja 2012. január 1. hatállyal az egészségügyi vállalkozónak, aki ezt heti 2 órában köteles
ellátni.
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékleteként elfogadja a II. számú háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak egészségügyi vállalkozási formában való ellátásáról szóló szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: Novák Lajos könyvvizsgáló véleményét kérem azzal
kapcsolatban, hogy a jövő évi cafetériára vonatkozóan döntsön-e most a Testület?
Novák Lajos: Azt javasolom, hogy ezzel várjon a Képviselő-testület, amíg konkrétumok
lesznek.
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Filep Bertalan iskolaigazgató: Javasolom, hogy a tornatermet minél előbb le kell választani
az iskoláról, hogy önkormányzati tulajdonba legyen.
A cafetériával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy nem volt bérfejlesztés az
elmúlt időszakban, ezért ezzel lehet kicsit korrigálni. Kérem, hogy az észszerűség határain
belül, döntsenek úgy, hogy lehetőleg maradjon meg a dolgozóknak ez a juttatás.
Kerek Oszkár polgármester: Azon volt eddig is az Önkormányzat, hogy amit tud, adjon a
dolgozóknak. Nagyon meggondolandó lesz, hogy milyen mértékű legyen az adózás változásai
miatt.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Czibolya István haszonbérleti szerződése 2011. október 30-án
lejárt, ezért kérte, hogy több évre kösse meg vele az Önkormányzat a bérleti szerződést. A
haszonbérlet díja 3 Ft/ m2. Erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szokott dönteni, ennek
hiányában most kérem a Képviselő-testület döntését.
Molnár Istvánné: Mivel ezek az ingatlanok építési telkek, csak 1 évre javasolom a szerződés
megkötését.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
213/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 713, 714, 715, 716,
717. hrsz-ú, összesen 14.383 m2 területű földterületet haszonbérbe adja 3 Ft/m2 haszonbérleti
díjért Czibolya István Hort, Táncsics út 32. szám alatti lakos részére a 2012-es gazdasági évre
(2012. október 31. napjáig).
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2012. január 31.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: Egy önkormányzati lakásban élő személynek jelentős
hátraléka van a lakbér fizetésénél. Olyan döntés született korábban, hogy rendezze tartozását,
és hagyja el a lakást, mivel neki nincs érvényes bérleti szerződése. Kérelmet nyújtott be,
melyben azt kérte, hogy maradhasson a lakásban, mivel nem tud hova menni a gyerekekkel.
Vállalta a hátralékának kiegyenlítését. A közös költségeket már rendezte. Tulajdonképpen
jelenleg jogcím nélküli lakó, ezért rendezni kell a viszonyokat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslatom az, hogy mivel van egy ígérete, térjünk vissza
januárban a kérelemre, és meglátjuk, hogy az ígéretét beváltja-e?
Kassa László képviselő: A kiköltözést most nem eszközöljük?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem, inkább térjünk vissza januárban a kérésre.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslat elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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214/2011. (XI. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Berényi Erzsébet Hort, Kossuth L. út
151/A. 3/7. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés megkötése iránti kérelmét megtárgyalta,
és úgy dönt, hogy amennyiben kérelmező a lakással kapcsolatos valamennyi tartozását
megfizeti a Polgármesteri Hivatal és a társasházi közösség részére, a Képviselő-testület
ismételten foglalkozik a bérleti szerződés megkötése iránti kérelmével.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: 2011. december 15.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy a szociális és gyámügyi kérelmek elbírását zárt
ülés keretében tárgyaljuk.
kmf.
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