JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. december 14-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
221/2011.(XII.14.)
222/2011.(XII.14.)
223/2011.(XII.14.)
224/2011.(XII.14.)
225/2011.(XII.14.)
226/2011.(XII.14.)
227/2011.(XII.14.)
228/2011.(XII.14.)
229/2011.(XII.14.)
230/2011.(XII.14.)
231/2011.(XII.14.)
Rendelet száma:
20/2011. (…….)
21/2011. (…….)
22/2011. (…….)
23/2011. (…….)

Tárgya:
A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadása
A Batthyány József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Létszámcsökkentés miatti költségek megigényelése
A Központi Konyha hasznosításáról döntés
Folyószámlahitelről döntés
Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatása
Rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatásáról döntés
Elvi döntés a képviselők tiszteletdíjáról
Lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása
Tárgya:
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2011. évi költségvetési rendelet 1/3. mellékletének módosítása
Az intézményi térítési díjakról
Az egyes helyi jelentőségű természeti területek, értékek és emlékek
védetté nyilvánításáról szóló 14/2007. (IX. 14.) Rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én
megtartott nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Dr. Keresztes Katalin jegyző, Filep Bertalan iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Kiss Edit HECS intézményvezető, Szalainé Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető,
Kozák Gáspárné pü. csop. vez.
Nem jelent meg: Csontos András, Habány György, Kassa László képviselő
Javasolt napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének elfogadása
A Batthyány József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
A Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.14.) Rendelet
módosítása
Az étkezési térítési díjak módosítására vonatkozó javaslat megtárgyalása
Az Önkormányzat folyószámla-hitel szerződésének meghosszabbításáról döntés
Az Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók béren kívüli juttatásának megtárgyalása
A rehabilitációs járadékban részesülő személyek 2012-ben történő foglalkoztatásának
megtárgyalása
Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a kiküldött napirend
elfogadására, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamást és Tari Istvánt javasolja. A
Képviselő-testület a javaslatokat elfogadja.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének elfogadása
(Munkaterv mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Tari István képviselő: A munkatervet lapozgatva véleményem szerint a február 8-i ülés
kicsit korai lesz, mert február 15-ig kell elfogadni a költségvetést, de meglátjuk, hogy fog
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haladni a pénzügyi csoport. Erre a munkatervre épül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
munkaterve is.
A testületi ülések időpontját kérem 17 órai kezdéssel tervezni. Egyébként jónak tartom a
munkatervet, és elfogadásra javasolom.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Jó a február 8, mert lehet, hogy 15-én rendkívüli ülést is
kell tartani a változások miatt. Ez az időpont így ideálisnak bizonyul, mivel változhatnak a
jogszabályok. Az SZMSZ-t elfogadtuk a legutóbbi testületi ülésen, ahol 15 óra szerepel
kezdési időpontként.
Tari István képviselő: Elnézést kérek, hogy a legutóbbi testületi ülésen nem tudtam jelen
lenni. Egyébként más is kérte korábban a 15 órás kezdést. Saját munkám miatt számomra is
előnyösebb lenne a 17 óra.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek azokkal, akiket a munkájuk köti, ezért miattuk
elfogadom a 17 órás kezdést.
Kerek Oszkár polgármester: A kezdési időpont változtatása miatt módosítani kell az
SZMSZ-t.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem szerencsés a téli hónapokban 17 órakor kezdeni a
testületi üléseket, amikor egyébként is korán sötét van, és sokszor fajsúlyos napirendi pontok
vannak, nem húzódhat az éjszakába a döntés. Javasolom, hogy márciusban térjünk vissza erre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A hivatal köztisztviselő dolgozói is több esetben részt
vesznek a testületi ülésen, ellentételezésre lenne szükség a késői kezdés miatt felmerülő túlóra
miatt.
Kerek Oszkár: A kiesett idejükre költségtérítést kaphatnak. Erre törvény kötelezi az
önkormányzatokat. Javasolom, hogy 15 órás kezdéssel menjen tovább egyenlőre.
Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
221/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét az előterjesztés
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról gondoskodjon.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: folyamatos.

Kerek Oszkár polgármester: Ehhez a napirendhez kapcsolódva szavazásra bocsátja a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadását. A Képviselő-testület
4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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222/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2012. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról gondoskodjon.
Felelős: Bizottság Elnöke
Határidő: folyamatos.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Batthyány József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A képviselők és az intézményvezető írásban megkapták az
előterjesztést. Az óvodavezető kérte, hogy az sni-s gyermek fogalmának meghatározásakor az
értelmi fogyatékos kifejezés helyett „enyhe értelmi fogyatékos” szerepeljen, ezért javasolom,
hogy az iskolánál is módosítsuk ennek megfelelően az alapító okiratot.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az autista gyermekek okoznának problémát, mivel nincs
megfelelő szakember erre az iskolában sem. Itt is lehet a szövegezésben az enyhe értelmi
fogyatékos meghatározás.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel a változtatással szavazásra bocsátja a Batthyány József
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
223/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Batthyány József
Általános Iskola 3014 Hort, Bajcsy Zsilinszky út 23. szám székhelyű költségvetési szerv
Alapító Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 10. §. (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel felülvizsgálja és 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 13.1. pontjában a *-gal jelölt, a sajátos nevelési igényű gyermekek
fogyatékosságának meghatározását tartalmazó rendelkezések helyébe a következő
meghatározás lép:
„*Sajátos nevelési igényű gyermek az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
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viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.”
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 Iskola igazgatója a nevelőtestület
előzetesen kinyilvánított egyetértésével.
Az Alapító Okirat 18. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: A használatba adott ingatlan
vagyon címe: 3014 Hort, Bajcsy Zsilinszky út 23., helyrajzi száma: 1715/9., területe: 3536
négyzetméter.
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

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Autista gyermeket nem is rendelnének az óvodába
szakemberek, mivel nincs lehetőség a fogadásukra, nem adottak a feltételek. Enyhébb hallásés látássérült még fogadható. Ezekhez a gyerekekhez a hatvani Nevelési Tanácsadó rendel ki
szakembert.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Benedek Elek Óvoda Alapító
Okiratának módosítását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
224/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
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 a következők szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 13.1. pontjában a *-gal jelölt, a sajátos nevelési igényű gyermekek
fogyatékosságának meghatározását tartalmazó rendelkezések helyébe a következő
meghatározás lép:
„*Sajátos nevelési igényű gyermek az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.”
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.
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.14.) rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A 2011. november 30-i testületi ülésen tárgyaltuk a III.
negyedéves beszámolót, melynek kapcsán a költségvetésről szóló rendeletünket is módosítani
kellett volna, de nem volt 4 igen szavazat, ezért nem lett elfogadva a rendelet. Év közbeni
előirányzat változások miatt kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el a rendelet
módosítását.
Tari István képviselő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen átbeszéltük,
egyetértünk a módosítással.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja meg:

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
20/2011. ( XII. 15.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II.14.) Rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. § (1) és „Az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint
„Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben
meghatározottak figyelembe vételével a – 2011. január 1. és szeptember 30. között
pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
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 költségvetési szerveit – 2011. évi
költségvetésének
TERV
Kiadási főösszegét
Bevételi főösszegét
A hiány összegét
meg.

Mód.

Mód.

Mód. Terv

444 777 21 012
411 452 21 012
33 325
0

9 278
6 497
2 781

475 067
438 961
36 106

ezer forintban,
ezer forintban,
ezer forintban állapítja
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2.§
Az ÖR 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
198 970
50 808
95 575
0
4 511
13 528

7 155
1 968
3 320
0
0
8 569

2 435
730
1 102
0
0
4 755

208 560
53 506
99 997
0
4 511
26 852

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

1 440
0

0
0

0
0

1 440
0

E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft Felújítás

2 250

0

573

2 823

E Ft Intézményi beruházási kiadások

37 079
0

0
0

0
0

37 079
0

E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

6 120
0
34 496
0
444 777

0
0
0
0
21 012

-317
0
0
0
9 278

5 803
0
34 496
0
475 067

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

1028

226 510

E Ft Önkormányzat működési bevételek

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

-50
1 202
3 601
-2 917
3 633
0
2 781
0
9 278

114 808
3 364
13 936
55 979
21 939
2 425
21 106
15 000
475 067

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

A jogcímenkénti megoszlás további részletezését a 1 – 12. sz.. mellékletek tartalmazzák.
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Záró rendelkezések
3.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: A HECS intézménynél bekövetkezett változások miatt 1 fő
létszám leépítése indokolt, de a legutóbbi testületi ülésen szintén nem lett meg a minősített
többség a döntéshez, ezért az önkormányzat jelentős támogatásról mondana le.
Tari István képviselő: A Bizottság egyetért a létszámleépítéssel, és éljünk az ezzel járó
támogatás igénylésével.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az 1 fő létszámleépítést. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal módosítja az 5/2011. (II.14.) Rendeletének 1/3. számú mellékletét
és a létszámleépítés miatt az alábbi határozatot hozza:
225/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HECS Szociális Ellátó Intézményben
egy fő, főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti álláshelyet 2012. január 01.
napjával megszüntet tekintettel arra, hogy az Intézmény ellátási köre csökkent.
A Képviselő-testület 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 Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében a
létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott után támogatásban nem részesült.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott személy 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 felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jelen határozat szerinti egy fő
létszámleépítést hajtsa végre, egy fő határozatlan időre kinevezett közalkalmazott
jogviszonyát felmentéssel szüntesse meg 2012. január 01. napjával.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás iránt nyújtson be igényt.
Felelős: HECS vezetője
Határidő: 2012. január 01.
Felelős: Jegyző
Határidő: jogszabály szerint.

8

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2011. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete
az 5/2011. (II.14.) Önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete módosításáról

Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény. 49. § (5) bekezdésében és a 69. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.14.)
Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §

Megnevezés

változás

Sorszám

Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.14.), az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletének 1/3. számú melléklete helyébe az alábbiak szerinti
melléklet lép:

létszám
2011.
évre

1/1 Batthyány József Általános Iskola
Batthyány József Általános Iskola - Sajátos nevelési
1/2 igényű okt.
Batthyány József Általános Iskola - Napközi
1/3 otthonos nevelés

23,75

-1,00

1,00

0

2,00

0

2/1 Benedek Elek Óvoda

18,25

0,75

2/2 Benedek Elek Óvoda- Sajátos nevelési igényű okt.

0,00

0

3/1 HECS- Idősek nappali ellátása

2,00

0

3/2 HECS - Szociális étkeztetés

1,75

0,75

3/3 HECS- Házi segítségnyújtás

4,50

0

3/4 HECS- Családsegítés

2,25

0

3/5 HECS- Támogató Szolgálat

0,00

3/6 HECS- Gyermekjóléti Szolgálat

0,00

4/1 Kulturális Centrum- Könyvtári szolgáltatások

2,75

Testüle
ti
döntés
2011.
04.27.

Testüle
ti
döntés
2011.
12.14.

-1,00

-1,00

-0,25

4/2 Kulturális Centrum- Múzeumi kiállítási tevékenység 0,50

-0,50 -0,50

4/3 Kulturális Centrum- Közművelődési intézm.

1,00

0

59,75

-0,25 -1,00

Intézmények összesen:

Testüle
ti
döntés
2011.
07.06.

-0,50

9

Községi Önkormányzati Hivatal
- közalkalmazottak / Védőnői 2,5+Konyha
7+Tel.üzemeltetés 7/

59,75

-1,75

16,25

0,75

- köztisztviselők
- munkatvkönyve alá tartozók /Phiv.0,5+Mezőőr
2+közcélú 30

11,00

-0,50

32,50

-2,00

MINDÖSSZESEN:

119,50

-2,00 -2,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

2.§
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

5. / Napirendi pont megtárgyalása:
Az étkezési térítési díjak módosítására vonatkozó javaslat megtárgyalása
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen végig hallgattuk a HECS és konyha vezetőjét ezzel
kapcsolatban. Kevésnek tartottuk azt az emelést, melyet ők javasoltak. A bizottság azt a
javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé, hogy a konyha üzemeltetését és felügyeletét
csoportosítsuk át a Kft-hez. Így tudnánk felügyelet alá vonni a konyha működését. Kérem a
Képviselő-testületet, bízzuk meg a polgármestert a konyha működésének teljes körű
átvilágításával, és bízzuk meg a Kft-t, hogy vegye át a konyhát hasznosításra. Nem kellene
minden ülésen a konyha hiányával foglalkozni. Lenne egy felügyeleti szerv, mely odafigyelne
a dolgokra. Szabjunk erre határidőt.
Molnár Istvánné: Csatlakozom Tari képviselő úrhoz. Amennyiben a konyha átkerül a Kfthez, szakértőt kellene felkérni az átvilágításra, ne házon belül történjen. Rávilágítana a
vizsgálat, hogy ténylegesen hol keletkezik ez a nagy hiány. Legalább márciusig szabjunk erre
határidőt. Talán nem lenne ilyen hiány, ha a Kft. üzemeltetné.
Balogh Istvánné konyhavezető: Nem értem, hogy a Kft. üzemeltetésével mitől lesz
gazdaságosabb, mint most? Ez a konyha főz, vagy idegen konyha?
Tari István képviselő: Nem konyha megszüntetésről van szó, hanem teljes körű
felügyeletéről a felhasznált anyagok, munkavégzés, stb. figyelembe vételével. Nem lehet,
hogy hiányt termeljen. Ez a megoldás arra, hogy kiderüljön, hol a probléma. Ne kelljen
mindig azzal foglalkozni, hogy hogyan vegye át a Kft, ki kell dolgozni pár hét alatt, és
januárban az átadás-átvétel megtörténhetne.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Tényleg régóta tart ez a téma testületi üléseken. Óriási
pénzt fordítunk a konyhára, és úgy tűnik, hogy nem elég hatékony. 43 M Ft költségvetéssel
dolgozik. Megfelelő közgazdasági végzettséggel rendelkező emberre kell bízni, el kell kerülni
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ezt a nagy hiányt. Nem tudjuk, mi lesz a közétkeztetéssel. de csak a gyermekek és a
szociálisan rászorulók étkeztetését kell megoldanunk. A felnőttek le fogják mondani a magas
díj miatt, ez várható. A gazdálkodás oldaláról meg kell vizsgálni a konyhát. Támogatom Tari
képviselő úr kezdeményezését.
Tari István képviselő: A térítési díjjal egyelőre nem is kell különösebben foglalkozni, nem
kell 10%-ot emelni, csak annyit, amennyit a Konyha és a HECS vezetője javasol.
Kerek Oszkár polgármester: 1. javaslat: az önkormányzat hasznosításra kizárólagos joggal
a kft-nek adja át a konyhát. El kell dönteni, hogy mikortól, mert van egy átadási procedúrája.
2. javaslat: a Kft. tegye meg javaslatait, vázolja fel alternatíváit, hogyan lehet csökkenteni a
fennálló hiányt.
Meg kell határoznunk a határidőket. Javasolom, hogy február 1-től vegye át a Kft, és március
31-ig tegyen javaslatot, hogyan tudjuk hatékonyabban működtetni a konyhát. Külső szakértőt,
vagy szakértőket is be lehet vonni ebbe.
Molnár Istvánné képviselő: Ha ilyen döntés születik, javasolom, hogy a Kft. ügyvezetője
már januárban megtehesse szakértő bevonását, hogy minél előbb javaslatot tudjon tenni.
Tari István képviselő: Előbb meg kell tudni, hogy jogilag milyen lépéseket lehet megtenni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Január végéig megkeressük a jogi megoldást.
Balogh Istváné: A dolgozókat is átveszi a Kft.?
Tari István képviselő: Igen.
Molnár Istvánné képviselő: Nem a létszámleépítésre irányul ez a kezdeményezés, hanem a
hiány megszüntetésére.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy az Önkormányzat átadja
hasznosításra a konyhát kizárólagos joggal a Kft-nek 2012. január 31-ig, valamint a Kft. tegye
meg javaslatát a hatékonyság növelésére 2012. március 31-ig akár szakértő bevonásával is. A
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

226/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Központi Konyha
működtetési feladatát legkésőbb 2012. január 31-ig a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság vegye át kizárólagos joggal. Ezt követően a Horti
Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 2012. március
31-ig tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé a Konyha hatékonyabb működtetésére.
A Képviselő-testület a javaslatok ismeretében dönt a Központi Konyha további fenntartásának
formájáról.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről írásban tájékoztassa a Kft.
ügyvezetőjét.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a térítési díjakról.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek az 5%-os emeléssel, a 10%-ot soknak tartom a külső
étkezők miatt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az infláció mértéke és az Áfa emelés miatt nem célszerű a
6-6,5 % alatti emelés.
Molnár Istvánné képviselő: Elfogadom a javaslatot az Áfa emelés miatt.
Tari István képviselő: Elfogadom az emelés mértékét.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a térítési díj módosításának elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (XII. 15.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 114. § (1) bekezdésében, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az intézményi térítési díjakról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselő-testület az étkeztetés intézményi térítési díj - az élelmezési nyersanyag
költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült egyéb költségek
figyelembevételével – egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:
Ellátásban részesülő
Óvodás gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Napközis gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Felnőtt-Vendég
Szociális étkezés

Térítési díj_________________
388,-- Ft
78,-- Ft
233,-- Ft
78,-- Ft
468,-- Ft
93,-- Ft
281,-- Ft
93,-- Ft
775,-- Ft
565,-- Ft

2. §
(1) A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja: 635,-- Ft/óra/fő

(2) Az ellátás önköltsége: 1.431,-- Ft/óra
a) Az ellátás önköltsége Horton: 795,-- Ft/nap
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b) Az ellátás önköltsége Csányban: 475,-- Ft/nap
c) Az ellátási önköltség átlaga: 635,-- Ft/nap.
3. §
(1) Nappali ellátás térítési díja: 1.911,-- Ft/fő
(2) Az ellátás önköltsége: 2.264,-- Ft/nap
(3) Nappali ellátás esetén csak az étkezésért kell fizetni.
4. §
A személyi térítési díjat az intézményvezetők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 116. § és 117. § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148. § – 151. §-ainak figyelembevételével
állapítják meg.
5. §
A 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nyújtott, étkeztetéssel összefüggő
támogatással az élelmezési napló alapján a Központi Konyha vezetője számol el. A
gyermekétkeztetés rezsi költségét, valamint a normatívák kiegészítését a Képviselő-testület a
2012. évi költségvetésében biztosítja.
6. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 6/2011. (II.
14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

6./ Napirendi pont megtárgyalása
Az Önkormányzat folyószámla-hitel szerződésének meghosszabbításáról döntés
Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg 5 M Ft-os folyószámla hitelkeretünk van, de 10 M Ftra lenne célszerű emelni, mert az 5 MFt még a bérek kifizetésére sem elegendő. Ez csak
rendelkezésre állna, és szükség esetén vennénk csak igénybe.
Tari István képviselő: A Bizottság javasolja a 10 M Ft-os hitelkeretet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
227/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esetleges átmenteti likviditási hiány,
illetve a számlák zökkenőmentes kifizetése érdekében azzal a kéréssel fordul az OTP Bank
Nyrt. Egri Igazgatóságához, hogy a 2011. december 30-tól 2012. december 28-ig terjedő
időszakra Hort Község Önkormányzata részére 10 millió forint folyószámlahitelt nyújtson.
A hitel fedezete az Önkormányzatnak a futamidő alatti költségvetési bevétele.
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére, és arra, hogy azt a 2012. évi költségvetésébe betervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a hitelszerződés aláírására..
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: 2011. december 31.
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7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat által foglalkoztatott
megtárgyalása

dolgozók

béren

kívüli

juttatásának

Kerek Oszkár polgármester: Nem látjuk még a 2012. évi költségvetésre vonatkozó konkrét
döntést, melyet a parlament hamarosan elfogad. Az 5.000 Ft-os étkezési utalvány keretet már
elfogadták, a többi juttatás anyagi vonzatát még nem ismerjük.
Tari István képviselő: Téma volt bizottsági ülésen is a cafetéria. 2012-ben a
köztisztviselőknek bruttó 200.000 Ft kötelező, a közalkalmazottaknak adható, de reméljük,
hogy 100.000 Ft most is tartható lesz részükre.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolok 5.000 Ft-ot január, február hónapokra. Ha tudjuk
fizetni a 10 ezret, annyi lesz visszamenőleg. A járulékok mértékétől is függ, hogy mennyit
tudunk adni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
228/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés
elfogadásáig terjedő időszakban az Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók részére havi
5.000,-- Ft értékű hideg étkezési utalványt biztosít.
A cafetéria végleges összegéről a 2012. évi költségvetés elfogadásakor dönt.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatot hajtsa végre.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
A rehabilitációs járadékban részesülő személyek 2012-ben történő foglalkoztatásának
megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Most történnek az orvos szakértői felülvizsgálatok,
elképzelhető, hogy nem mindenki kap lehetőséget munkavégzésre. Nekünk érdemes
foglalkoztatni ilyen embereket, mert a foglalkoztatás feltételei nem változtak számunkra, és
nem kell fizetnünk a foglalkoztatás hiánya miatt fölöslegesen. A költségvonzata jóval
kedvezőbb, mint egyéb alkalmazottak esetében. Nincs nyilvántartásunk ilyen emberekről, de
jó lenne továbbra is 5 fő alkalmazása napi 6 órában.
Molnár Istvánné képviselő: Milyen munkakörökben történne foglalkoztatás?
Kerek Oszkár polgármester: Minden intézménynél foglalkoztattunk ilyen személyt,
könyvárban, konyhán, iskolában, de lehet adminisztrációs területre is.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
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229/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben 5 fő
rehabilitációs járadékban részesülő személyt foglalkoztat napi 6 órás munkaidőben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a foglalkoztatottakkal a
munkaszerződést megkösse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2012. január 10.

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Tari István képviselő: Bizottsági ülésen szó esett a képviselők tiszteletdíjáról. A Bizottság a
jogosságot támogatja, de ennek mértékéről a költségvetés ismeretében kellene dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Bízzuk meg a jegyzőt, dolgozza ki az előterjesztést a
költségvetés tárgyalására. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 4
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

230/2011. (XII. 14.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy 2012. évben a
Képviselő-testület tagjai, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai tiszteletdíjban
részesüljenek. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési
rendelet előterjesztésével egyidejűleg terjesszen elő rendeletet a juttatásra vonatkozóan.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: 2012. február 08.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Vidékfejlesztési Minisztérium megkereste az
Önkormányzatot a védett hársfa miatt, mert nem szerepel a védetté nyilvánító rendeletünkben
a helyrajzi szám, valamint megváltozott a bizottság neve is. Ezek miatt szükséges módosítani
az erről szóló rendeletet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (XII.14.) Rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti területek, értékek és emlékek védetté
nyilvánításáról, a természetvédelem helyi szabályairól szóló 14/2007. (IX. 14.) Rendelet
módosításáról
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 a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII.
törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi jelentőségű természeti
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területek, értékek és emlékek védetté nyilvánításáról, a természetvédelem helyi szabályairól
alkotott 14/2007. (IX. 14.) Rendeletét (továbbiakban: ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az ÖR. 3. §. (4) bekezdésében és a 6. §. (2) bekezdésében a „Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság” megnevezés helyébe a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság” megnevezés lép.
2. §
Az ÖR. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tari István képviselő: 2011.évi keretnek a felét érte el a polgármester, mellyel rendelkezhet.
Kérem a pénzügyi csoporttól, hogy adjon tájékoztatást folyamatosan ennek felhasználásáról,
így a polgármester tudja mindig, hogy hol tart ez az összeg.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A polgármesteri 5 MFt keret megvan. Amikor az
alpolgármesternek kell dönteni költségeknél, ő nem fogja látni a költség nagyságát, de tudnia
kellene, hogy belefér-e vagy nem a tervezett keretbe, amiről dönteni kell.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel az alpolgármester az óvoda felett rendelkezik, ezért
hozzá is kellene összeget rendelni, ne a polgármesteri keretből kelljen átadni.
Lehet olyan eset, amikor esetleg túl is kell lépni ezt az összeget, mert rendkívüli esemény
történik. Javasolom, hogy az alpolgármesternek 1 MFt kerete legyen, ami felett saját maga
rendelkezik.
Tari István képviselő: Én is javasolom, hogy az alpolgármester részére külön állapítson meg
a Képviselő-testület keretösszeget, mely felett rendelkezhetne.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ezt a költségvetési rendeletbe lehet majd szabályozni.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.
kmf.
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