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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott
testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
3. Csontos András
képviselő
4. Habány György
képviselő
5. Kassa László
képviselő
6. Molnár Istvánné
képviselő
7. Tari István
képviselő, valamint
Dr. Keresztes Katalin jegyző, Filep Bertalan iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, Vargáné Hegyi Mónika Védőnői
Szolgálat vezetője, Molnár Ferenc TÜI vezető, Szabóné Sőregi Melinda Kulturális Centrum
helyettes vezető, Balogh Istvánné konyhavezető, Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke,
Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető, Kaszáné Dohar Piroska Kft. FB elnöke, Vilmányi Sándor
HÖTKE parancsnoka, Balogh Gyuláné Nyugdíjas Klub elnöke, Berta Imréné Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője
Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása
3./ A polgármester, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
4./ Az Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók béren kívüli juttatásaira vonatkozó
Cafetéria Szabályzat megtárgyalása
5./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének
jóváhagyása
6./ Hort Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 2011-2016. évekre
7./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
8./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
9./ Bejelentések, indítványok.
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a 7 fő
képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás és Kassa László képviselőket javasolja. Kéri, hogy a
meghívóban szereplő napirendet fogadja el a testület. A javaslatokat a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
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1. Napirend megtárgyalása:
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról.
(Írásos beszámoló mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetés elfogadása előtti időszakra vonatkozik az
átmeneti gazdálkodás. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalását.
Tari István képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és megállapította, hogy a
működéshez szükséges kiadások teljesítése történt meg, ezért a beszámolót elfogadásra
javasolja.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa Novák Lajos könyvvizsgáló álláspontját a témával
kapcsolatban, majd szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A Képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 01. 01. napjától a költségvetési
rendelet megalkotásáig tartó időszak alatt a polgármester által végzett átmeneti
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

2. Napirend megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az Államháztartásról szóló törvény nélkülözhetetlen a
költségvetés elkészítésénél. Ennek alapján készült a költségvetési koncepció, majd a
költségvetés. Csökkenő állami támogatások mellet kell megélni úgy, hogy a bevételek nem
növekszenek, a kiadások viszont igen, pl. az áfa 27 % lett. Kiadásainkat a szükséges
mértékben csökkenteni kell, hogy stabil legyen a költségvetésünk. Nem csak a költségvetési,
hanem számtalan új törvény lépett életbe. A költségvetés mellé finanszírozási ütemtervet is
kellett készíteni, mely alapján támogatjuk intézményeinket, melyek az állami normatívákból
és az önkormányzati finanszírozásból fognak működni. Olyan költségvetés létrehozása volt a
cél, mely alapján a minimális kiadásokat finanszírozzuk, egyéb lehetőségeket pedig majd az
anyagi helyzetünk alakulása határozza meg. Mivel ebben az évben minimális pályázati fizetni
valónk van, így a finanszírozási igényeket talán ki lehet kielégíteni, ha a bevételek engedik.
Falufejlesztéseket a Leader keretében lehet végezni.
Fő cél: megőrizni működőképességünket, fizetőképességünket, hitelképességünket. Olyan
települési jövőképet kell létrehozni, mely meghatározza a település fejlődését.
Van az elemi költségvetés (házon belül az intézményi költségvetések), melyet a
polgármesternek kell jóváhagyni, de a Képviselő-testületnek is ismernie kell. Másik része a
településfejlesztés. A működés mellett különböző területeken igyekszik az önkormányzat
fejleszteni: HECS áthelyezése (már megtörtént, olcsóbb lesz a fűtés), ifjúsági központ
létrehozása (pályázati lehetőség számítástechnikai eszközökre), növények további telepítése,
akadálymentesítés folytatása, népművészeti fesztiválra nyert pályázat megvalósítása, könyvtár
udvarának rendbetétele, piacra pályázat, energetikai pályázatokon részt venni (világítás,
fűtés), cafetéria biztosítása, idősek támogatása (pl. hulladékszállítás díjban), csapadékvíz
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elvezetés, önkormányzati rendészet létrehozása (jövő januárra alakulhat meg). Az intézményi
fejlesztések a rendelkezésre álló plusz bevételekből valósulhatnak meg. A már megnyert
pályázatokra megvan a fedezet. Az önként vállalt feladatokat vissza kell fejleszteni, ugyanis
az állam csak abban az esetben támogatja, ha nem veszélyezteti a működést. Ezt át kell
értékelni. Jövőre már működési hiányt sem tervezhetünk. Csökkent munkaképességű
embereket alkalmazunk. Változott a törvény ezen a területen is (25 fős intézményeknél
kötelező, egyébként fizetni kell a rehabilitációs járulékot). A közfoglalkoztatást folytatnunk
kell. Átszervezzük folyamatosan a katasztrófavédelmet, át kell szervezni a hivatali
adminisztrációt. Növekszenek a feladatok, de nem vehetünk fel további létszámot, a meglévő
apparátussal kell eleget tenni a megnövekedett feladatoknak.
Költségvetésünk szakmai jellegű, nem politikai jellegű.
Átadom a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Tari István képviselő: Február 7-én tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
költségvetést. Ismerteti a sarokszámokat.
2011. évről sikerült áthozni több mint 30 M Ft-ot, mely köszönhető a polgármesternek és a
szoros gazdálkodásnak. A folyószámlahitelt nem kellett igénybe vennünk.
Nagy munkát végeztek a pénzügyi csoport dolgozói. Az intézményeknél a tervezés szerint
szinte csak a munkabérek és a működéshez szükséges költségek maradtak meg. Óriási
odafigyelést igényel ez az év is. Ezt a költségvetést a Bizottság elfogadta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Pályázatra a Leader-nél lesz lehetőség, mivel a mikro-vállalkozások nem tudták igénybe
venni, ezért az önkormányzatok indulhatnak több pályázaton. Oda kell ezekre figyelni.
Kerek Oszkár polgármester: A most megpályázandó, jövőre megvalósítható pályázaton 2025 M Ft-ot lehet nyerni. Ismerteti a könyvvizsgáló véleményét a 2012. évi költségvetésről.
Meg kell vizsgálnunk, mit tehetünk még a kiadások csökkentésére.
Megnyitom a vitát a napirenddel kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Üdvözli a jelenlévőket. Megkérdezi, hogy az intézményvezetők
nem látják-e veszélyesnek ezt a költségvetést, biztosítja-e ez a tervezet a működési
feltételeket? A véleményükre szükségem van a költségvetési tervezet elfogadásához.
Habány György képviselő: A sportkör támogatásánál az 1 M Ft csökkentés forráshiány miatt
történt, vagy egyéb ok miatt? A nőegylet ugyanakkor háromszoros támogatást kap a
korábbihoz képest.
Tari István képviselő: 2011-ben is 150.000 Ft volt betervezve a Nőegyletnek, de csak a
könyvelői díjat használták fel. Ebben az évben is csak az előző évi összeget kérték. Ezért
javasoltam eddig is, hogy a könyveléseket össze lehetne vonni, nem fizetnének ennyit a civil
szervezetek egyenként. Az önkormányzati Kft. keretében jó lenne ezt megoldani.
A sportklub részre 300 e Ft-ot tudunk kiszorítani. A Bizottság döntése ez.
Habány György képviselő: Kéri, hogy az egyesület elnökségét a holnapi nap folyamán
értesítsék, mert ezzel nem tud elindulni a sportkör, és el kell dönteniük, hogy indulnak-e így.
Tari István képviselő: Ha ma elfogadja a testület a költségvetést, akkor tudják értesíteni az
érintetteket.
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Habány György képviselő: Ezzel a módosítással kérem, hogy kapjon értesítést a sportkör.
Kerek Oszkár polgármester: Minden szervezetet értesíteni fogok a döntésről. Egyébként a
civil szervezetek is indulhatnak pályázatokon, mint legutóbb a HÖTKE is tette, és nyert is. A
sportkör is, mint látványsport egyesület kérhet támogatást gazdasági társaságoktól. Ezt a
labdarúgó szövetségen keresztül igényelhetik, az önkormányzat támogatásával.
Átadom a szót az intézményvezetőknek, vendégeknek.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Az iskolának az állami normatív támogatása 40 M Ft körüli,
a költségvetése pedig 90 M Ft körüli, tehát az önkormányzat nyújtja a többit. Korábban egy
lazább tervezés készült a fejlesztéseket illetően, de tudomásul vettük, hogy egyensúlyban kell
tartani a költségvetést. Nagyon szűken, de megpróbáljuk teljesíteni a költségvetést. Nem
mondunk le a fejlesztésekről természetesen, ha lesz rá anyagi fedezet. Vállaltuk, hogy
pályázat igénybevételével próbáljuk a fejlesztéseket elérni, amennyiben lesz rá lehetőség.
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetési rendeletünket valószínűleg többször fogjuk
módosítani. Ha az iskola államosításra kerül, akkor viszik a kb. 30 M Ft gépjárműadót, illetve
a személyi jövedelemadó egy részét. Az iskola költségvetésének legalább 70%-a munkabér.
Májusig lehet gondolkodni azon, hogy az önkormányzat visszaigényli-e vagy nem.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Évek óta egyeztetések folynak a költségvetés
elkészítése előtt. Több mindent írtunk a terveink között, mint ami benne maradt a
költségvetési tervezetben. Látjuk, hogy mi minden amortizálódik az intézménynél, de
beláttuk, hogy szoros költségvetést kell készíteni. Reménykedünk a Leader-es pályázatokban.
Az óvoda is igényt tart fejlesztésre. A működést nem veszélyezteti a költségvetés. A
gyereklétszám nem csökkent szerencsére, így nem kellet dolgozót elküldeni, tudtunk felvenni
a megüresedett álláshelyekre újakat. Megköszönjük a működés biztosítását. A fejlesztési
lehetőségeket lecsökkentette a bizottság, de ez kényszerhelyzetből adódik, nem azért, hogy ne
fejlődjön az óvoda.
Kerek Oszkár polgármester: Sajnálatos, hogy a bevételi oldalt nem tudjuk növelni, de
Magyarországon befektetés nincs, 0,1% a mutatószám. Munkahelyteremtés, adóbevétel így
nem növekszik.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Minden intézmény költségvetése le van csupaszítva. A
civil szervezeteknek is törekedniük kell saját bevétel elérésére, főleg a sport tekintetében van
erre lehetőség. A cafetéria fordítható pl. a sport támogatására.
Kerek Oszkár polgármester: Sport rendezvényen belépődíjat fizethetnek vele.
Kassa László képviselő: A járási hivatalok megalakulása hogyan érinti az önkormányzat
működését, illetve a költségvetésünket? Iskola államosítása talán az idén sorra kerül, van-e
konkrétum ezzel kapcsolatban? Konyhával hogy állunk? Láttuk az ellenőrzési anyagot, de a
költségvetésben még szerepel.
Kerek Oszkár polgármester: Hatvanban lesz a járási központ, de még ott sem tudnak
konkrétumot. Amit tudunk, hogy a szabálysértés kikerül a feladatkörünkből. Vitatják a
járások szükségességét is. Még nincs letisztázva semmi konkrétum, végrehajtási utasítás
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nincs. Májusig kell visszaigényelni az önkormányzatnak az iskolát, ha működtetni akarja.
Erre sincs még kidolgozva semmi, de valószínűleg felgyorsulnak az események.
A költségvetést folyamatosan módosítani kell, az biztos.
A konyha üzemeltetése az Önkormányzat önként vállalt feladata, akkor kell vállalni, ha
megvan rá a fedezet. Nem kötelező főzni, de az étkeztetést biztosítani kell. Az elmúlt évek
hiánya miatt át lehet szervezni úgy, hogy szinte alacsonyabb árak mellett sokan igénybe
tudják venni az ellátást. A rendszerben lévők munkahelyének biztosítása a cél, hiány pedig
nem keletkezne.
Az étkeztetés biztosításánál is változások várhatók. Leamortizálódott a konyha, évtizedek óta
semmilyen fejlesztés nem történt, rossz körülmények között dolgoznak az emberek. Nem
megengedett, hogy ilyen formában működtessük tovább. Megfelelő minőségben és
mennyiségben biztosítható gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt az étkeztetés, elérhető áron.
70 ezer adag 40 millióba kerül, ebből más településen sokkal több adagot hoznak ki.
Tari István képviselő: Pontosítani szeretném, hogy kb. 45.000 az ebédadag a konyhánál, a
többi tízórai és uzsonna a gyerekek részére.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi rendeletét alkotja meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 .(XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározottakat – a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő-testületére, annak költségvetési
szerveire, valamint a HECS Települések Intézményfenntartó Társulására.
2.§.
A költségvetés címrendje
(1) Az Államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét
a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a
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polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- és
községgazdálkodási feladatok.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi igazgatási feladatának kiadását,
bevételét a szakmai alaptevékenységtől elkülönítetten, az alaptevékenységnek megfelelő
pénzügyi igazgatási szakfeladaton kell elszámolnia.
(4) A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet az önállóan működő költségvetési
szervekkel - a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a
pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.
A címrendet a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § .
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi
költségvetését
368.001 E Ft
Folyó bevétellel
398.001 E Ft
kiadással
30.000 E Ft
Hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozási módja:
30.000 E Ft

Előző évi pénzmaradvány
kiadással

(3) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete és annak bontásai alapján határozza meg a
Képviselő-testület. A statisztikai átlagos állományi létszámot a 1/4 . számú mellékletek
tartalmazzák.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. és 2/1 számú mellékletek
tartalmazzák.
(5) A működési kiadások és bevételek címenkénti megoszlását a 3. számú mellékletek
tartalmazzák.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele – kiadásainak feladatonkénti megosztását a 4.
számú mellékletek tartalmazzák.
4. §
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(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási és felhalmozási bevételek
forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A tartalék felhasználás feladatonkénti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A céltartalék – szükség esetén – a pályázatok benyújtásához szükséges önrészt, az
általános tartalék az egyéb működési kiadásokra, egyéb tartalék pedig az intézményi
karbantartási, felújítási és eszközbeszerzés fedezetére szolgál.
(3) A céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület által meghatározott fejlesztési
és pályázati célok figyelembe vételével a polgármester gyakorolja.
(4) A tartalék feletti rendelkezés jogát a főösszeg megváltoztatása nélkül a polgármester
gyakorolja. Az előirányzat felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet a
beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatja.
6. §
A közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, valamint a nyújtott hitelek és
kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint bontását 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemtervét a 10. számú melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzat intézményeinek likviditási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
8. §
A Képviselő-testület a civil szervezeteknek átadott támogatásokat a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. §.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5
millió Ft éves összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
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(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében
végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról, valamint a (2) bekezdés szerinti
átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználása, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként dönt.
10. §.
(1) Amennyiben az önkormányzati intézmények működése, valamint a fejlesztési feladatok
végrehajtása szükségessé teszi, úgy a Képviselő-testület a polgármester javaslata alapján, a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a számlavezető pénzintézettől rövid lejáratú
hitelt igényelhet, illetve a meglévő hitelkeret felemelését kezdeményezheti.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
11. §.
A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése
(1) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított
önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból
biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul
teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek, szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre
juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be
szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlet-támogatást igényel.
(6) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a
polgármesteri hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján köteles ellenőrizni, az éves
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ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a
zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
12. §.
Záró és egyéb rendelkezések
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Hort, 2012. február 15.
Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

3. Napirendi pont megtárgyalása:
A polgármester, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól szóló
rendelettervezet megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi
pontot is. Jelen költségvetési kereteket figyelembe véve, most nem javasolja a Bizottság a
rendeletalkotást. Javaslatuk, hogy várja meg a Képviselő-testület a márciusi adóbefizetéseket,
és akkor térjenek vissza a témára.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók béren kívüli juttatásaira vonatkozó
Cafetéria Szabályzat megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetés elfogadásáig 5.000 Ft értékű Erzsébet utalványt
kaptak a dolgozók.
Köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak az eddigieknek megfelelően próbálja az
önkormányzat biztosítani a béren kívüli juttatást. Mindez 12 M Ft-ba kerül éves szinten.
Tari István képviselő: A 2011-es évben kapott mértékig a cafetéria juttatásra vonatkozó
javaslatot elfogadta a Bizottság, ezt javasolja a testület felé is.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban?
Molnár Istvánné: A magam részéről örülök, hogy most még megszavazhatjuk, jövőre nem
tudjuk, hogy lesz-e rá lehetőség.
Habány György képviselő: Minél gyorsabban intézni kell a SZÉP kártyát, mert átfutási ideje
van.
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Kerek Oszkár polgármester: A kártyák már meg is érkeztek, csak arról kell dönteni a
dolgozóknak, hogy milyen arányban kérik utalni a pénzt, amennyiben a Képviselő-testület
elfogadja. Szavazásra bocsátja a Cafetéria Szabályzat elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen
szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
2/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési
szerveinél dolgozók cafetéria-juttatásairól szóló Szabályzatot a jelen határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem az intézményvezetőket, tájékoztassák a dolgozóikat
arról, hogy most az önkormányzat az eddigieknek megfelelően biztosítja a béren kívüli
juttatást, de ettől többet nem tud adni.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervének
jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Mindenki megkapta az eredmény-kimutatást, mely az elmúlt
évi üzleti terv alapján megvalósult, valamint a 2012. évre vonatkozó tervet.
Új feladatként jelentkezik a közvilágítás karbantartása, valamint a konyha. Nagyon sok
munka van a Kft-ben, sokat otthon is dolgozom. A napi feladatok ellátásához talán kapok
segítséget. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.
Habány György képviselő: Mióta, és milyen határozattal került a Kft-hez a konyha?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A konyha sorsának alakulása nem a Kft. feladata. Egyes
feladatokkal már elindultunk (beszerzések, beszállítókkal tárgyalás), de ez egy bonyolult
feladat. A kintlévőséget próbáltuk csökkenteni. Sikerült 400.000 Ft-ot beszedni az 1,3 M Ftból. A támogatások lejártáról értesítést kap az élelmezésvezető. A 70.000 adagban tízórai,
uzsonna is van. 45.000 az ebéd, de 70.000 ebédadagra lenne szükség a gazdaságos
működéshez, akkor lehetne 0-ásra juttatni, egy új konyhával.
Habány György képviselő: Ehhez a létszámhoz ez az átlagos adag, nem a 70 ezer. Sokat
dolgoznak az ott alkalmazott emberek.
Véleményem szerint sokkal többe fog kerülni a közvilágítás karbantartása a Kft-n keresztül,
mintha az önkormányzat végeztetné közvetlenül. Tudok olyan horti lakost, aki elvállalná a
karbantartást. Ragaszkodom hozzá, hogy ha lehet, horti legyen a vállalkozó.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Április 1-től jöhet létre szerződéskötés egy céggel, aki
kevesebbért végzi a karbantartást.
Kerek Oszkár polgármester: Az, hogy a Kft-nél marad a pénz, vagy az önkormányzatnál,
szinte mindegy, mert a testület dönt a felhasználásról.
Habány György képviselő: Ki számlázza a tornacsarnoknál a bérleti díjat, és ki takarít?
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Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Egy fő takarít, szedi a bérleti díjat, gondnok is 4 órában.
Kerek Oszkár polgármester: Eddig 8 órában végezték ugyanezt a munkát, most pedig 4
órában van. Ennyi a megtakarítás.
Habány György képviselő: Miért nem a Kft. fizeti a takarítást, ha ő szedi a bérleti díjat?
Annak kellene fizetni, aki a pénzt szedi.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. kiszolgálóegységként működik az energia megtakarítás
terén. Ha átalakul a rendszer, olcsóbban tud a Kft. fűteni, mint az önkormányzat több
emberrel.
Tari István képviselő: Nem szabad szétválasztani a Kft-t az önkormányzattól, mert az ott
keletkezett haszon is az önkormányzaté, mert a Kft. is az önkormányzaté. Eredményesnek
értékelem az eddigi munkát, és a tervet is.
Habány György képviselő: Természetes, hogy az önkormányzat társasága, de hogy van-e
létjogosultsága, meg kell vizsgálni a viszonyokat. Nehezményezem, hogy a sportkörtől még
sosem kértek bérleti díjat, csak most.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Mindenkinek fizetni kell, ez alól felmentést csak a
polgármester, vagy a képviselő-testület adhat. A tornaterem elsősorban az iskolai
foglalkozásokra van, azon felüli időben tudjuk csak bérbe adni, de az egész takarítást elvégzi
a Kft. Kis cég, nem kap milliós feladatokat, fenn kell tartania magát. Két helyen fog az
eredmény lecsapódni, költséghatékonyságával az önkormányzatnál, és nyereségként a Kft-nél.
Ez a lényege a működésnek.
Kerek Oszkár polgármester: Nem baj, ha a Kft-nél mutatkozik az eredmény. Nonprofit,
ezért nem termelhet túl sok nyereséget. Kérem, hogy a májusi kimutatásban szerepeljen
minden adat az indulás pillanatától kezdve (létszám, megtakarítás). Önfenntartóvá válhat a
Kft. ebben az évben.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Önkormányzati nonprofit társasághoz képest nagyon
jónak értékelem az eredményt. A Kft. csak azt tudja elvégezni, amivel az önkormányzat
megbízza. A pozitív eredmény ehhez viszonyítva már most is nagyon jó. Ha több feladattal
bízzuk meg, még nagyobb eredmény várható. Nem mindegy, hogy milyen alkalmazottakkal
látják el a feladatot, nincs munkahelyi juttatás, már ez is pozitív. Meg kell keresni azokat a
feladatokat, melyek átadhatók.
Kassa László képviselő: Többször elhangzott, hogy gyerekcipőben jár a Kft. Már eltelt
majdnem egy év a megalakítása óta. Egy helyben topogunk, miért van ez? Mi az akadálya,
hogy nincs nagyobb eredmény?
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Azt látja el a Kft, amivel a testület megbízza. Várom a
feladatsort, amellyel megbíz a testület.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasoljon a testület olyan feladatot, esetleg a képviselő
úr, mely többet hoz a konyhára. Amivel eddig megbíztuk, működtette, és ilyen létszámmal,
ilyen eredményt lehetett elérni.
Tari István képviselő: A Kft-t bíznánk meg a beruházásokkal, ha engedi a törvény, akkor
tudnánk igazi eredményt elérni.
Kassa László képviselő: Arról volt szó, hogy az Egészség Központnál vissza tudja igényelni
az áfát.
Tari István képviselő: Erre még nem volt felkészülve a Kft, de ez a jövő.
Kerek Oszkár képviselő: Ennek a Kft-nek a működését is be kell járatni, mint más
vállalkozás működését. A könyvvizsgáló azt mondta, hogy jól működik a Kft, a
jogszabályoknak megfelelően.
Lesz hamarosan könyvvizsgálói tájékoztatás a változásokról. Annak ismeretében lehet majd
tovább lépni, a törvény ismerete nélkül nem. Lehet feladatokat átadni, de nagy odafigyelést
igényel. A település nagyságához mérten lehet feladatokat átruházni. 2,2 millióba került eddig
évente a közvilágítás. Ez a kiindulási pont, mást kell megbízni erre a szolgáltatásra. Lehet
bővíteni a tevékenységet, akár más településre is kiterjesztve. Olyan feladatokat kell átadni,
melyeknek van értelme. Átadom a szót a Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének.
Kaszáné Dohar Piroska Kft. FB elnök: Beszámol a tegnapi ülésről, ahova meghívták a
könyvelőt, könyvvizsgálót, polgármester urat, jegyző asszonyt.
Valamennyi dokumentum rendelkezésre állt. A könyvvizsgáló is kiemelte, hogy
körültekintően járnak el a könyvelést és működést illetően. Megállapította, hogy
jogszabályilag és pénzügyileg is megfelelő a Kft. működése.
Nem megy máról holnapra a konyha átvétele, ehhez helyi jogszabályok megalkotása is
szükséges.
Csontos András képviselő: A Kft. csak az önkormányzatnak dolgozik. Át kellene tekinteni,
hogy amit a Kft. átvett, és továbbszámláz az önkormányzatnak, ez hogy alakult a Kft.
megalapítása előtt. Ebből derül ki az önkormányzat számára, hogy eredményes-e a Kft.
működése, ugyanis az önkormányzat felé többletszámlázással tud eredményt mutatni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az eredmény ott mutatkozik meg, hogy egy bizonyos
feladat mennyibe került az önkormányzatnak, és most mennyibe kerül a Kft-n keresztül.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. 2012. évi üzleti tervét. A
Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi eredmény kimutatásáról szóló
beszámolóját és a 2012. évi eredmény tervét jóváhagyja.
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6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hort Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 2011-2016. évekre.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A rászorult gyerekeknek meg kell adnunk bizonyos
lehetőségeket, de az esélyegyenlőségi terv megléte nélkül nem pályázhatunk.
Nem nehéz megvalósítanunk azokat a feladatokat, melyeket kaptunk a tervben. Az
akadálymentesítést pl. egyébként is szeretnénk folytatni.
Csontos András képviselő: Ezzel egyetértek. Az új orvosi rendelőknél elkészült az
akadálymentesítés, azonban nincs eltakarítva rajta a hó. Erre oda kell figyelni.
Kerek Oszkár polgármester: Jogos a felvetés.
Berta Imréné (Gyermekjóléti Szolgálat): Kifogásolom, hogy a gyermekjólét nem is
szerepel a tervben, így az ezen a területen jelentkező feladatok sem.
Kerek Oszkár polgármester: Konkrét írásbeli javaslatot kérek ehhez, majd módosíthatjuk is
ezt a tervet, de ettől függetlenül most elfogadhatjuk. Szavazásra bocsátja az Esélyegyenlőségi
Program elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény kritériumai szerint – a
Kistérségi Többcélú Társulás Tanács megrendelése alapján – az Edyfi Tanácsadó Iroda által
elkészített „Hort Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011 – 2016” című
dokumentumot elfogadja, illetve jóváhagyja.

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Írásban megkapta mindenki az előterjesztést. A szociális
rendelet és a gyermekvédelmi rendelet tervezete is a jogszabályok alapján készült. A
tervezetek egyeztetésre kerültek a szociális és gyámügyi ügyintézővel, a HECS vezetőjével,
gyermekjóléti feladatokat ellátó kolléganővel. Ha van kérdés, tegyék fel, és kérem, fogadják
el a rendeletet.
Berta Imréné: Javasolom elfogadásra a rendeletet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II.15.) Rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Hort település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:
(1) A helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit.
(2) A szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.
(3) A szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya - a (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a
Magyarországon élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya a 25. §-ában meghatározott ellátás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmr tv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmr tv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a
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továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szt-ben meghatározottak szerint a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) E rendelet meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak
megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a
szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a
fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
Szociális igazgatás általános szabályai
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási
szabályokat az 5 - 9. §-ok határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási
formák részletezik.
Az eljárás megindítása
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.
(2) A kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet az
e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell
benyújtani.
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplő adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(4) A jogosultság megállapításához szükséges, a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatok
igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36.
§-ának (2) - (3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be.
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(5) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő
igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.
(6) Ha az Önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban
az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(7) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a
jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál
csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése
d) pontjának db) - dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi
pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell
venni.
(8) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és
a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének
háromszorosát.

Eljárási rendelkezések
6. §
(1) Az 5. § (6) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közüzemi díjak, a
lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és
adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés.
(2) Ha az ellátást megállapító szerv a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a) ingatlan esetén az Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) ingatlan
fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága
megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független
szakértő bevonásával állapítja meg a forgalmi értéket.
(3) A jogosultság megállapításakor
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a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot,
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.
(5) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét meghaladó részét.

Az ellátások megállapítása
7. §
(1) A szociális ellátások megállapításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe rendeli az 1. számú mellékletben
felsorolt ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. A polgármester a szociális ellátás tárgyában –
átruházott hatáskörében – hozott döntéséről határozatot hoz.
(3) A Polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. törvény alapján
köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(4) A Polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
8. §
A pénzbeli ellátások kifizetése a – 7. § szerint hozott – határozat alapján a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata, amely további feladatként:
a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási
feladatok végrehajtásáról.
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9. §
(1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai
szerint történik.
(2) A rendszeres pénzbeli ellátásokat
- folyószámlára való átutalással, vagy
- postai utalványon
fizeti ki a Hivatal.
A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai
10. §
A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni:
- az e rendelet alapján adott ellátásnál meghatározott időközönként, illetve
- szociális törvényben meghatározott esetekben.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
Az ellátások formái
11. §
Az Önkormányzat az Szt-ből eredően a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
- gondozási segély,
- átmeneti segély,
- temetési segély.

Aktív korúak ellátása
12. §
Rendszeres szociális segély
(1) Az önkormányzat jegyzője a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatásköreit az e
címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres szociális segélyt állapíthat meg annak
az aktív korú ellátatlan személynek, akinek egészségi vagy mentális állapota miatt a
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat során egymás után legalább két alkalommal a
munkavégzésre alkalmatlanságát állapítják meg.
(3) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az együttműködés
intézményi feltételeiről az Szt. 37. § (1) bek. b), c), d) pontja alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult személy esetében a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye
nevű, általa fenntartott intézmény, - a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - útján
gondoskodik.
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény
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Családsegítő Szolgálatával.
13. §
(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézője a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(2) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre
kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.
(3) Az együttműködésre kijelölt szerv számára a Polgármesteri Hivatal a rendszeres szociális
segély megállapításáról szóló határozatot a határozat kiadásától számított 8 napon belül
megküldi.
(4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres
szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott határidőre
nyilvántartásba vetette-e magát.

(5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az
együttműködésre kijelölt szerv a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 15
napon belül írásban felszólítja a segélyezetett a nyilvántartásba vételi kötelezettsége
teljesítésére, illetve vizsgálja a határidő mulasztás okát.
(6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás
kézhezvételétől számított újabb 15 napon belül nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt
szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének
nem tett eleget.
(7) Az együttműködésre kijelölt szerv
- a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
- a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja:
- a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
- a beilleszkedést segítő programok típusairól,
- az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,
- kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális
állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,
- a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást
köt,
- folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban
foglaltak betartását,
- legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy
bevonásával – módosítja a programot.
(8) Az együttműködésre kijelölt szerv
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- jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
- megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló
értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról.
14. §
A beilleszkedést segítő programok típusai
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és munkába állást segítő
szervezetekkel (álláskeresők klubja),
b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,
- az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó:
- egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és
- csoportos foglalkozások,
- a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató
előadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.),
- alapvető személyi higiénia kialakítása,
- segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartása,
d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére,
e) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
f) munkalehetőség felajánlása,
g) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,
h) munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres
érdeklődés, jelentkezés.
15. §
(1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot
tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét
biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok
megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.:
- családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól,
- a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,
- a munkaügyi központok képzéseiről stb.
(2) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó
beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes
alkalmazása éri el a kívánt eredményt.
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell:
- program tartalmát,
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- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan
leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul
meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát,
mértékét),
- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.
16. §
A segélyezett
a) megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
- 13. § (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn, illetve nem közreműködik a 13. §
(7) bekezdésben meghatározott, a közreműködésével ellátható feladatok
végrehajtásában,
- a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban
meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti.

17. §
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségeit
teljesítse. Ennek körében a kérelmező vagy a jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott
lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítására.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítani.
(3) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult a felszólítás ellenére sem tesz eleget az (1)
bekezdésben megállapított kötelezettségének, az aktív korúak ellátására való jogosultságát
meg kell szüntetni.
Gondozási segély
18. §
(1) A Képviselő-testület méltányosságból gondozási segélyt állapíthat meg annak a 18.
életévét betöltött, Hort településen állandó lakóhellyel rendelkező lakosnak, aki Hort
településen állandó lakóhellyel rendelkező, daganatos beteg, a háziorvos igazolása alapján
önellátásra képtelen közeli hozzátartozóját rendszeresen gondozza, és munkáját a gondozási
tevékenység miatt kellett megszüntetnie, vagy emiatt bizonyítottan nem tud elhelyezkedni.
(2) A gondozási segély csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a gondozási
tevékenységet más hozzátartozó a családban nem képes ellátni, továbbá a gondozást végző
semmiféle rendszeres pénzellátásban, vagy táppénzben nem részesül.
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A gondozási segély megállapítása
19. §
(1) A gondozási segély fél évre kerül megállapításra, majd a körülmények felülvizsgálatát
követően a Képviselő-testület a feltételek fennállása esetén újabb fél évre dönthet a segély
nyújtásáról.
(2) A gondozási segély havi összege 20.000,-- Ft.
(3) A gondozási segély az éves költségvetési rendeletben erre a célra betervezett keret
figyelembevételével állapítható meg.
Átmeneti segély
Az ellátás feltételei
20. §
(1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti
segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az átmeneti segély
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.
(4) Átmeneti segélyt akkor lehet megállapítani, ha a család egy főre jutó átlagjövedelme a
mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg.
Az ellátás megállapítása
21.§
(1) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(2) Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.
(3)
Évi egy alkalommal tüzelő beszerzésére, illetve a fűtés költségeihez való
hozzájárulásként pénzbeli, illetve természetbeni juttatásban részesülhetnek a jogosultak.
(4)A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama az egy évet nem
haladhatja meg.
Speciális eljárási szabályok
22. §
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést
megtagadja, kérelme elutasítható.
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23. §
(1) A megállapított átmeneti segély folyósítása
a) pénzben,
b) természetbeni ellátás nyújtásával történhet.
(2) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról
történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról
történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.
(3) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján
bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a
saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például
élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell
megállapítani.
(4) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők
lehetnek:
 a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra
alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító határozat.
(5) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás – jogosult számára
történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik.
Összege
24. §
(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 3.000,-- Ft-nál
kevesebb, és 20.000.- Ft-nál több nem lehet.
(2) Az átmeneti segély összege – tárgyévben - legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum
összegének a négyszerese.
(3) A rendszeresen adott átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 3.000 Ft-nál.
(4) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély és az eseti átmeneti segély együttes
összege nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott mértéket.
(5) Átmeneti segély egy családból csak egy személy részére állapítható meg.
(6) Évente egy alkalommal, rendkívüli élethelyzet esetén – különösen elemi kár, baleset,
hosszan tartó súlyos betegség, haláleset – a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is nyújtható
átmeneti segély maximum 100.000,-- Ft összegig.
25. §.
(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba – a rendelet 3. és 4. számú
mellékletében meghatározott nyomtatványon, írásban lehet benyújtani.
(2)Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
Temetési segély
Az ellátás feltételei
26. §
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(1) A Képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles hozzátartozó volt-e,
vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
s a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum összegének a
háromszorosát nem haladja meg.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja a mindenkori
nyugdíjminimum összegének 300 %-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
Speciális eljárási szabályok
27. §
(1) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés
költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.
(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti
anyakönyvi kivonata is.
(3) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az
arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.
(4) A temetési segély iránti kérelmet - a 5. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon
- a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri
hivatalban.
(5) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés
költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni
azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.
Összege
28. §
(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek
10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000. Ft.
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III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
29. §
(1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók.
Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:
- a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek
fennállása esetén,
- a lakásfenntartási támogatás,
- az átmeneti segély,
- a temetési segély.
(2) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható,
ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása a
következők szerint történik:
- az ellátás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtására kezdeményezést
tehet az érintett, valamint az eljárás megindul a védelembe vételről szerzett hivatalos
tudomással;
- a természetbeni juttatást
- élelmiszer (beleértve az étkezési díj kifizetést)
- közüzemi díjak, illetve
- a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20
%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben.
30. §
(1) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(2) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról
az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.
(3) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a testület a határozatában
dönt.
31. §
Az Önkormányzat a következő - jellegükből fakadóan - természetben nyújtott szociális
ellátások köré sorolt ellátások közül
- a közgyógyellátás esetében meghatároz egyes jogosultsági feltételeket,
- valamint rendelkezik az egyéb természetbeni ellátásokról.
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Köztemetés
32. §
(1) Ha a haláleset a település közigazgatási területén történik, a polgármester önkormányzati
hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Ha az elhunyt személy utolsó lakóhelye a települési önkormányzat közigazgatási
területén volt, akkor az önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(3) A települési önkormányzat különös méltányosságból a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól
a) részben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben
aa) az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 180 %-át, és
ab) az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik,és
ac) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll

b) egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben
ba) az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át, és
bb) az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik
bc) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

Közgyógyellátás
33. §
(1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt meghatározottak
figyelembe vételével gyakorolja.
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(2) Az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy
is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a Képviselő-testület által itt meghatározott
feltételek fennállnak:
- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
továbbá
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költéségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja.
(3) A közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító
ellátásokról a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 10. számú melléklet alapján kiállított
háziorvosi igazoláson túl szükséges az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti igény
esetén a jelen rendeletben foglalt feltételek fennállását igazoló irat.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
34. §
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvény 86. § (1)
bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat
nyújtja:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a lakosságszám nagyságából következően:
- a családsegítést,
- a nappali ellátást, valamint
- az előzőekben nem említett, egyéb szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Étkeztetés
35. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségügyi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 65. életévét.
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(3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja,
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.
(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.
(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az
érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan
szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.
(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
36. §
Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az Önkormányzat Képviselőtestülete külön rendeletben állapítja meg.
37. §
(1) Az Önkormányzat az étkeztetést
- étel elvitellel, valamint
- az étel házhoz szállításával biztosítja.
(2) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézményének szakmai programja és SZMSZ-e rendelkezik.

Házi segítségnyújtás
38. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.
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39. §
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Hort és Csány Települések Szociális
Ellátó Intézményi háttérrel látja el.
Családsegítés
40. §
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
(2) A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok tervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
(3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell
terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.
41. §
(1) Az Önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Hort és Csány Települések
Szociális Ellátó Intézmény útján biztosítja.
Nappali ellátás
42. §
(1) Az ellátás az Szt. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
(2) A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a Képviselő-testület külön
rendeletben állapítja meg.
(3) Az ellátás iránti kérelmet a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény
vezetőjéhez lehet benyújtani.
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Az ellátások igénybevétele
43. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást
biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az
intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete
szerinti formanyomtatványon.
(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az
írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatályba léptető rendelkezések
44. §
(1) Ez a rendelet a 2012. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
beadott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) A rendeletben megállapított jövedelemhatárokat az e rendelet hatálybalépését követően
benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a megállapított átmeneti segélyt,
lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátást az esedékesség napján, illetve a lejárati idejéig
vagy a jogosultság esedékes felülvizsgálatáig folyósítani kell.
Vegyes rendelkezések
45. §
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális törvény, valamint a végrehajtására
kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szociális
szolgáltatástervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kerekasztal képviselőinek névsorát a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hort Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 8/2011. (II. 14.), a 12/2010. (XI. 24.) és 11/2009. (V. 28.) rendelete.
Hort, 2012. február 15.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
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Dr. Keresztes Katalin jegyző:
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelemről korábban egy helyi rendelet került
megalkotásra, de két külön törvény szabályozza ezeket az ellátásokat, ezért tartottam
indokoltnak, hogy külön-külön rendeletet alkosson a Képviselő-testület. A rendelet tervezet
egyeztetésre került az illetékes munkatársakkal, javaslataik alapján készítettem a tervezetet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a gyermekvédelemről szóló rendelet
elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012. (II.15.) Rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban:
Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletét alkotja:

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az
Önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
2. §
E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell
alkalmazni.
3. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a
letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
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adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok
állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében
is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

II. Fejezet
Eljárási szabályok
4. §
(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása:
- kérelemre, illetve
- hivatalból indul.
(2) A kérelmet az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet írásban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
- alapvető személyazonosító adatait;
- állampolgárságát, illetve bevándorolt vagy menekült státuszát;
- belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás
folyósítását kéri;
- kért támogatási forma megnevezését, indoklását.
- vagyoni helyzetről és jövedelemről nyilatkozatot
(3) Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja a kérelmező állampolgárságát,
jogállását, valamint személyes jogát.
(4) Az eljáró szerv az ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőtől családja
vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot, illetve jövedelméről igazolást kér.
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig
az egy évet nem haladhatja meg.
(6) A gyermek szülője és más törvényes képviselője, gondozója kötelezhető arra, hogy saját
vagy gyermeke egészségi állapotáról, munkavégzéséről, tanulói, hallgatói jogviszonyáról
nyilatkozzék, azokat igazolja.
(7) Ha az eljáró szerv a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás- vagy
egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatokat és a megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány)
rögzíti.
(8) Az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.
(9) Ha a helyi önkormányzat - hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása
alapján, a kérelmező életkörülményeire tekintettel - a (4) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve
saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási
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költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az
igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Az ellátások megállapítása
5. §
(1) Az ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a Képviselőtestület határozattal dönt.
(2) A pénzbeli és természetbeni ellátás jogerős megállapítása esetén – eltérő rendelkezés
hiányában – a kérelem benyújtásától esedékes.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
6. §
A pénzbeli ellátások - határozat alapján történő - kifizetése az önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata, aki további feladatként:
a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet;
b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok
végrehajtásáról.
A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése
7. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevőt pedig kötelezni kell
- a pénzbeli ellátás visszafizetésére,
- természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére,
- személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítési díj összegének
megfizetésére.
(2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet
elrendelni.
(3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést
elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.
8. §
(1) A 7. § (1) bekezdés szerinti megtérítést az ellátást megállapító hatáskört gyakorlója rendeli
el.
(2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján szintén az ellátást
megállapító hatáskört gyakorlója engedheti el, csökkentheti, illetve engedélyezhet
részletfizetést, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek
megélhetését veszélyezteti.
(3) A méltányossági döntés alapja a környezettanulmány.
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III. Fejezet
A gyermekek védelmének rendszere
9. §
(1) A gyermekek védelmét a következő pénzbeli és természetbeni ellátások segítik:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b) rászorultságtól függő más pénzbeli ellátás.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
(3) A Képviselő-testület döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára.
(4) A (3) bekezdés szerinti természetbeni ellátások különösen:
a) általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
b) tandíj támogatás.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke gyermekenként 3.000,-- Ft-tól 6.000,-Ft-ig terjedhet.
IV. Fejezet
A pénzbeli és természetbeni ellátások
10. §
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását az általános szabályokon túlmenően
kezdeményezheti
- a nevelési-oktatási intézmény,
- a gyámhatóság, továbbá
- más családvédelemmel és gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy vagy
- a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet.

Óvodáztatási támogatás
11. §
(1) Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke
részére természetbeni támogatás nyújtható.
(2) A támogatást akkor kell természetben nyújtani,
- ha a családban él védelembe vett gyermek, és a családgondozó javasolja a
természetbeni támogatás nyújtását,
- ha azt az érintett ügyintéző, illetve jegyző indokoltnak látja (pl.: ha pénzbeli
támogatásnak a gyermek óvodáztatásra történő felhasználása tekintetében kétség
merül fel.
(3) Az első alkalommal biztosított óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról a
jegyző a határozatában rendelkezik.
(4) Az önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási
támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja.
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(5) A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő 15 napon belül kell a szülő
rendelkezésére bocsátani.
(6) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres
óvodába járását, ezért a természetbeni támogatás formája különösen: utcai ruha, utcai cipő,
váltóruha, tisztasági csomag biztosítása.
Ingyenes tankönyv-ellátás kiegészítése
12. §
(1) A Képviselő-testület – jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése
érdekében, Hort közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók
részére, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése céljából ingyenes tankönyvellátást biztosíthat.
(2) Amennyiben a Képviselő-testület a támogatásról dönt, annak fedezetét az éves
költségvetésében biztosítja.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
13. §
(1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a
továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége, magas gyógyszerköltsége, vagy munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős
mértékű jövedelemcsökkenés, illetve elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás,
valamint iskoláztatás miatt bekövetkezett többletkiadás.
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó
kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi
segítségre szorulnak.
V. fejezet
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgálat
14. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást a Hort és
Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye családsegítő szolgálata, valamint a Lőrinci
Kistérségi Társulás által foglalkoztatott családgondozóval biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
15. §
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(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását – a Gyvt. 41. §-ban foglaltak
figyelembe vételével – a Batthyány József Általános Iskola napközijében és a Benedek Elek
Óvodában biztosítja.
(2) Az ellátások igénybevételéért a Gyvt. térítési díjról szóló rendelkezése, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások térítési díjairól szóló
133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet, valamint az Önkormányzat külön rendelete alapján
kell térítési díjat fizetni.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
16.§
(1) Ezen rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba.
Hort, 2012. február 15.

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A jegyző Kartalból jár naponta Hortra. Nem fedezi a jelenlegi
térítés a költségét, ezért indokolt, hogy gépkocsijára megfelelő költségtérítést kapjon.
Tari István képviselő: Korábban nem volt tudomásom arról, hogy csak 9 Ft/km-t kap a
jegyzőnő. Mivel nem tud autóbusszal közlekedni, megilleti a gépkocsi térítés. A Bizottság
javasolja a költségtérítés megszavazását.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről a
39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik. Kétszeri átszállással tudnék a munkahelyre
érkezni, és az utazás 2,5 fél órát tenne ki. Amikor pedig késő estig testületi vagy bizottsági
ülésen vagyok, egyáltalán nem tudnék tömegközlekedéssel hazautazni. Amikor a Képviselőtestület kinevezett, meg kellett volna állapítani a béremet, a költségtérítésemet, de ez nem
történt meg, ezért voltam kénytelen visszamenőleg kérelmezni.
Habány György képviselő: Amikor a meghallgatása volt, rákérdeztem, hogy gondot okoz-e
a bejárás. Azt válaszolta, nem okoz gondot. De ha a testület úgy dönt, legyen költségtérítése.
Visszamenőleges döntéseknek nem vagyok híve, ez nem tiszta.
Kassa László képviselő: Hibát követett el polgármester úr és a testület is a kinevezéskor.
Meg kellett volna beszélni akkor a testületnek ezeket a kérdéseket, elkerülte mindenki
figyelmét.
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Tari István képviselő: Az előző jegyző fizetése jóval magasabb volt, mint a mostani jegyzőé,
ez is furcsa.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A törvényes eljárásra az akkori jegyzőnek kellett volna
felhívnia a testület figyelmét, így a költségtérítés meghatározására is.
Csontos András képviselő: A két új óvónő közül az egyik messziről jár, ott hogyan alakul a
költségtérítés?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ha van tömegközlekedésre lehetőség, csak a 9,--Ft/km térítés
adható.
Kerek Oszkár polgármester: Válasszuk ketté a szavazást. Először szavazásra bocsátja a
jegyző részére költségtérítés megállapítását. A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
5/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről” szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § b) pontja alapján engedélyezi,
hogy Dr. Keresztes Katalin jegyző a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába
járás költségtérítése címén térítést kapjon tekintettel arra, hogy a munkarendje miatt nem tudja
igénybe venni a közösségi közlekedést, mivel Kartal és Hort között naponta 2-2 átszállással,
kettő és fél óra utazással tudna közlekedni lakóhelye és munkahelye között.
Felelős: Kozák Gáspárné pü. csop. vez.
Határidő: folyamatos.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a költségtérítés megállapítását
visszamenőleg, 2011. május 2-től. A Képviselő-testület a visszamenőleges megállapítást 5
igen szavazattal, 2 tartózkodással szavazza meg, és az alábbi határozatot hozza:
6/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről” szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § b) pontja alapján engedélyezi,
hogy Dr. Keresztes Katalin jegyző a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába
járás költségtérítése címén térítést kapjon 2011. május 2-től.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Csoport Vezetőjét, hogy Dr. Keresztes Katalin részére
a 2011. május 2. napjától járó költségtérítés kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Kozák Gáspárné pü. csop. vez.
Határidő: haladéktalanul.
Kerek Oszkár polgármester: A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a Képviselő-testület
hozzájárulását kéri Juhász János rendőrkapitánnyá kinevezéséhez a Hatvani
Rendőrkapitányság élére. (Felolvassa az erre vonatkozó levelet.)
Habány György képviselő: Mivel nem ismerem a javasolt személyt, nem tudok erről
szavazni.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az új rendőrkapitány személyének
támogatását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
7/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetőjének javaslata alapján egyetért Juhász János rendőr alezredesnek a Hatvani
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a javaslattevőt.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: A TÖOSZ levélben kérte az éves tagdíj megfizetését (70.000
Ft-ot). Javasolom, hogy inkább a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozzunk,
melynek elnöke dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere. Pillanatnyilag nem tudom,
hogy mennyi a tagdíj, de utána nézek. A kérdés az, hogy maradjunk-e a TÖOSZ-nál, vagy
máshoz csatlakozzunk?
Habány György képviselő: A MÖSZ szimpatikusabb, de a díjat is vegyük figyelembe, ha
nincs nagy különbség, váltsunk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasolom, hogy a MÖSZ-höz csatlakozzunk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy ha nem kell
sokkal többet fizetni a MÖSZ tagságért, akkor váltson az önkormányzat. Természetesen
tájékoztatást ad a tagdíj összegéről. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
8/2012. (II. 15.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének tagja kíván lenni és vállalja a tagdíj megfizetését.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntés alapján a belépési szándékot a
Szövetség felé jelentse be.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.
Kerek Oszkár polgármester: A Gyöngyösi Városi Televízió havi nettó 20.000,- Ft-ért
vállalná havi rendszerességgel híranyag elkészítését Hortról. Igénybe vegyük-e ezt a
lehetőséget?
Csontos András képviselő: Van egy tisztességes honlapunk, oda fel lehet tenni minden
tájékoztatást.

39

Kerek Oszkár polgármester: Az iskolaigazgató hajlandó felvételeket készíteni, de hozzáértő
ember kell a megvágáshoz.
Habány György képviselő: Ne fizessünk a gyöngyösi tv-ért.
Molnár Istvánné képviselő: Ha lenne helybeli jelentkező, inkább neki fizessünk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Vágás nélkül is, több részletben fel lehet tenni anyagokat.
Kerek Oszkár polgármester: Utánanézek milyen lehetőség van erre.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A konyhával kapcsolatban készítettem egy határozati
javaslatot, melyet felolvasok. Beszkenelve valamennyi képviselő megkapta a konyha belső
ellenőrzéséről készített jelentést. Egyszer tegyen a végére pontot a Képviselő-testület, mert
mindig csak beszélnek róla, de döntés nem született. (Felolvassa a határozat javaslatot, mely a
jegyzőkönyvhöz van mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Szeretném, ha elmondaná mindenki a véleményét ezzel
kapcsolatban.
Habány György képviselő: A Kft. üzleti tervében tényszerűen szerepelt a konyha, pedig még
nem is szavaztuk meg.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Decemberben született egy testületi döntés, mely szerint
kizárólagos hasznosításra adja át a konyhát a testület, de ezt konkretizálni kell. A konyha egy
költségvetési szerv, a testületnek kell eldöntenie, meg akarja-e szüntetni, vagy sem. Bizonyos
feladatot vehet át a Kft. Azóta folyamatosan részt vett a konyha vizsgálatában a Kft.
ügyvezetője.
Kerek Oszkár polgármester: Sem az ott dolgozó embereknek, sem az önkormányzatnak
nem jó ez a működés. A munkahelyek megmaradásával, a hiány felszámolásával, alacsonyabb
árakkal, a megszüntetés lenne a végső megoldás.
Kassa László képviselő: A beszerzést vegye át a Kft, a konyha pedig próbálja ellátni a
feladatát.
Tari István képviselő: Olyan felmérés eredményére tudok hagyatkozni, amely valós, ezért a
Kft. véleményére szeretnék alapozni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Minden intézmény beszámolt negyedévenként a
költségvetés teljesítésének alakulásáról. Már akkor megmutatkozott, hogy a konyha hiánnyal
dolgozott. Májusban vissza kell térni erre a kérdésre, mert ha elviszik az iskolát, akkor kinek
főzzünk? A Kft. sem tudja gazdaságosan működtetni. Legyen a Kft-nél a működtetés, de
térjünk vissza májusban a témára.
Tari István képviselő: Azt szerettem volna, ha a Kft. konkrét javaslatot ad arra, hogy lehet-e
működtetni a konyhát, vagy nem.
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Kft. ügyvezetője azt nyilatkozta a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ülésén, hogy a konyha gazdaságilag megmenthető, de műszakilag nem.
Csontos András képviselő: A Szövetkezet anyagilag melléáll a konyha felújításához. Van
olyan hely, ahol ki lehetne alakítani, de ez pénzkérdés is. Ha vállalkozó szállítja ide az ételt,
arra van kötelezettség, hogy a gyerekeket ellássa. Mennyi támogatást kell az
önkormányzatnak fizetnie akkor a vállalkozónak?
Kerek Oszkár polgármester: Kb. 2-2,5 M Ft-ot kell beletennünk akár mi főzünk, akár más.
Csontos András képviselő: Ha átveszi a Kft. a konyhai dolgozókat, az is az étkezési
kiadásnál mutatkozik. Szeretném látni ezt, milyen költség lesz kevesebb. Ez a konyha
fejlesztés nélkül össze fog omlani.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy látom, a Képviselő-testület nem foglalkozik a hiánnyal,
amit szintén be kell vállalni.
Csontos András képviselő: Nem biztos, hogy az iskolának is 90 millióból kell működnie.
Molnár Istvánné képviselő: Adjuk át a Kft-nek a beszerzési feladatot és térjünk vissza az
eredmény ismeretében.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A Kft-re bízzuk rá a konyha működtetését, és állapítsa
meg azt az étkezési díjat, amely 0-ássá teszi az eredményt. Akkor lehet, hogy 1.000,- Ft lesz
egy ebéd. Szeretnénk megszabadulni a 8 millió forint hiánytól.
Csontos András képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ha most a törvények szerint nem
háríthatjuk a gyerekekre a rezsi költséget, akkor, ha vállalkozó szállít, hogyan állapítjuk meg
a rezsi költséget, melyet nem kérünk el?
Számítsuk ki, hogy a szülő most mennyit fizet az ebédért, és mennyit fog fizetni akkor, ha
vállalkozó szállít. Arra kérem a jegyző asszonyt, hogy ez legyen kiszámolva. Eleget tudunk-e
tenni akkor is törvényi kötelezettségünknek?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A vállalkozó megmondja, hogy mennyiért szállítja a gyermek
adagokat, s abból mennyi a rezsi költség. Az árajánlatok alapján lehet ezt tisztázni.
Tari István képviselő: Más az igénye az iskolás gyerekeknek, és más a felnőtteknek. Itt nem
tudnak külön főzni.
Habány György képviselő: Régóta kérem a törvények betartását közterületek rendben
tartásával kapcsolatban. Kértem, hogy a Hősök terén vágják le a fát, mert eltakarja a
közvilágítást. Attól függetlenül, hogy vágtak le belőle, 10 %-ot javult a helyzet, de még
mindig nem lehet tőle látni. Mi az akadálya annak, hogy a kerítésen kinőtt növényzetet nem
lehet levágatni?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Azt mondta az érintett személy, hogy kiszélesíti a járdát.
Annyit tudunk tenni, hogy megbírságoljuk, mert nem tett eleget a kötelezésnek.
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Habány György képviselő: Akkor meg kell büntetni, ha nem lehet eljárni. Bokros rész van a
Kertész és a József A. utcában is. Ott is meg kell nézni, és rendet kell tetetni.
Molnár Istvánné képviselő: Mezőgépes lakásoknál is zavaró a növényzet a járda mellett.
Habány György képviselő: Javasolom, hogy valaki nézze végig a faluban, hol vannak
ilyenek. Nem személyeskedés a probléma, ez közérdek.
A Léállomáshoz vezető úton sötét van. Megjegyezném még, hogy korábban a járdától a
buszmegállóig el volt takarítva a hó, most csak kerülő úton lehet megközelíteni a buszvárókat.
Kassa László képviselő: Jelezték felém, hogy az utcákban nincs rendben a hó eltakarítás.
Kerek Oszkár polgármester: Előbb elkezdtük takarítani az önkormányzati utakat, mint a
közútkezelő a főutat.
Kérem, hogy a szociális és gyámügyi kérelmek elbírását zárt ülés keretében tárgyaljuk.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kassa László
képviselő

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
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