JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 28-án megtartott üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
15/2012.(III.28.) A település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi
tájékoztatás elfogadása
16/2012.(III.28.) Polgármester megbízása az iskola és óvoda környéke közlekedésbiztonsága megoldásának lehetőségei vizsgálatára
17/2012.(III.28.) Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület működéséről
szóló beszámoló elfogadása
18/2012.(III.28.) Mezőőri Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
19/2012.(III.28.) Döntés az Önkormányzat által fenntartott egyes munkahelyek
„nemdohányzó munkahellyé” nyilvánításáról
20/2012.(III.28.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
21/2012.(III.28.) HECS Társulási Megállapodás módosítása
22/2012.(III.28.) HECS Alapító Okiratának módosítása
23/2012.(III.28.) HECS Házirendjének jóváhagyása
24/2012.(III.28.) HECS Szakmai Programjának jóváhagyása
25/2012.(III.28.) HECS SZMSZ jóváhagyása
26/2012.(III.28.) Döntés az Önkormányzati Kft. támogatásával kapcsolatos állásfoglalás
beszerzéséről
27/2012.(III.28.) Az Önkormányzat 700/2 hrsz-ú ingatlan terület nagyságának módosítása
változási vázrajz szerint
28/2012.(III.28.) Döntés a 703., 704. és 705. hrsz-ú ingatlanok pénzbeli rendezéséről
29/2012.(III.28.) Döntés a 710., 711., és 712. hrsz-ú ingatlanok pénzbeli rendezéséről
Rendelet száma:
Tárgya:
4/2012.(III.28.) Szociális ellátások térítési díjának megállapítása
5/2012.(III.29.) A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló 3/2001.(II.14)
sz. Önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata 2012. március 28-án megtartott képviselő-testületi
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, valamint

Dr. Keresztes Katalin jegyző, Filep Bertalan iskolaigazgató, Kerekné Aradi Tünde
óvodavezető, Karczagné Nagy Klára óvodavezető helyettes, Kiss Edit HECS
intézményvezető, Balogh Istvánné konyhavezető, Szabóné Sőregi Melinda Kult. Centrum
vez. helyettes, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető, Kecskés Ferenc HÖTKE képv., Novák Lajos
könyvvizsgáló, Jáger Tibor mezőőr, Gábor Attila mezőőr, Dr. Széchy Zsolt Hm. Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgató, Juhász János Hatvani kapitányságvezető, Krebán György
Közbizt. Oszt. vez., Pauer-Nagy István körzeti megbízott.
Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő
Napirend:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
2./ Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről
3./ Beszámoló a mezőőrök 2011. évi munkájáról
4./ Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
5./ A Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a HECS Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
6./ A Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény Szakmai programjának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása
7./ A HECS által nyújtott szociális ellátások térítési díjának megállapítása
8./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjének a Központi
Konyha hatékonyabb működésére vonatkozó javaslatának megtárgyalása
9./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére támogatás nyújtásának
megtárgyalása
10./ Döntés az Önkormányzat által fenntartott munkahelyek „nemdohányzó munkahellyé”
nyilvánításáról
11./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a kiküldött
napirend elfogadására, valamint Dr. Nagy Tamás és Tari István képviselőket javasolja
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztatás a település közbiztonsági helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Dr. Széchy Zsolt alezredes úr a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója, rendőrfőkapitány-helyettes lett, a Hatvani
Rendőrkapitányság vezetője pedig Juhász János alezredes úr. Örülök, hogy mindketten
eljöttek. A beszámolót mindenki megkapta. Átadom a szót a képviselő-testületnek.
Tari István képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt vendégek! A bűncselekmények
száma emelkedést mutat. Hogyan látják a gazdasági helyzet, valamint munkanélküliség
figyelembe vételével, hogy van-e ebben szerepe annak, hogy Polgárőrség nem működik a
településen? Van-e javaslat ezzel kapcsolatban, és van-e szükségük az önkormányzat
segítségére?
Pauer-Nagy István: Természetesen, ha lenne polgárőrség, több személy lenne a faluban, aki
figyelne. Az önkormányzat már tett lépéseket az önkormányzati rendészet irányába. Ezzel ki
lehetne tölteni az űrt.
Dr. Széchy Zsolt: Nem lehet meghatározni, hogy mennyire jobb a polgárőrség jelenléte. A
lakosság szubjektív biztonságérzete esetleg változik e miatt.
Kassa László képviselő: Volt egy jól működő polgárőrség, akkor most miért nem működik?
Van-e lehetőség a rendőri állomány bővítésére a községben? Korábban rendőrőrs működött,
azt nyilvánvalóan nem lehet visszaállítani, de legalább 2-3 fő bővítésére van-e lehetőség?
Juhász János: A polgárőrséggel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. Elvileg Horton 2
státusz van, melyet eddig nem sikerült feltölteni. Széchy Zsolt rendészeti igazgató úr javaslata
alapján több rendőr fog ellenőrzést tartani Horton. Ezzel próbáljuk kompenzálni a létszám
hiányt. Van arra irányuló törekvés, hogy legyen több rendőr.
Kerek Oszkár polgármester: A polgárőrség nem tartozik az önkormányzathoz. Korábban
támogattuk is, de egy ideje nem vették ezt igénybe. A település biztonságának növelése a cél.
Gábor Attila és néhány társa éjszakánként az önkormányzat autójával járták a falut. A korábbi
településőrség helyére 2 közhasznú dolgozót bíztam meg azzal, hogy járkáljanak az utcákban,
és jelezzék, ha valamit tapasztalnak. Jövő évtől az önkormányzatok feladata lesz a
közbiztonság biztosítása. Olyan erőt kell alkalmazni, mely gumibotot, bilincset használhat.
fegyvert nem. Nem tisztázott még, hogy a gyakorlatban ez hogy fog működni.
Jelenleg 10-12 fő összeállt, akik nem egy szedett-vedett társaság, és szeretnének tenni a
település közbiztonságáért. Szervezett önkormányzati rendészetté alakulhatnak. Éjszakai
szolgálatuk nagyon hasznos. A lakosok jelzése alapján odafigyelnének a dolgokra.
Mivel a rendőrség nem tud ideérni néhány percen belül, ezért itt helyben van szükség egy
ilyen szervezetre. Kezdetnek nem lenne rossz. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassák
ezt az elképzelést, és legalább fél évig próbáljuk meg rendőrségi szakmai felügyelet mellett
működtetni. Biztos, hogy lenne eredménye. Csökkenne a besurranásos lopások száma, de még
a mentőknek is be tudnának segíteni. Több helyi lakos akár anyagi áldozatot is vállalna
jelzések szerint.
Akkor lehet eredményes ez a törekvés, ha együtt teszünk valamit.
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Habány György képviselő: Törekednek a nagyobb létszámra, de a horti állampolgárok ezt
nem érzékelik. Az elmúlt évben talán gyakrabban láttam a körzeti megbízottat Horton
tevékenykedni, mostanában kevesebbet tartózkodik a településen. Látjuk, hogy mennyi a
bűncselekmény, de nem tudjuk, hogy mennyi derült ki ebből Horton. Mindig kérem, hogy
tájékoztassanak bennünket erről.
Molnár Istvánné: A betörés sorozat ügyében van-e eredmény? Motorozással kapcsolatban
vetődött fel a kérdés – olyan sebességgel és hangerővel közlekednek, hogy szinte életveszély
közlekedni. Talán többszöri igazoltatással, szankciókkal lehetne ezt csökkenteni. Nagyon sok
esetben kiskorú gyerekek motoroznak, és talán még a szüleik sem tudják.
Juhász János: Bemutatom Krebán Györgyöt, a Hatvani Rendőrkapitányság Közbiztonsági
Osztályának vezetőjét, aki ezeket jobban ismeri. Folyik nyomozás a betörések ügyében, ez
egy sorozatos bűncselekmény. Állíthatom, hogy nyomon is vagyunk, de még bizonyítás
szükséges.
Krebán György: A sebességmérés közlekedési gócpontokra irányul. Egy készülékünk van
mindössze, de Horton is mérünk hetente egy alkalommal. Ilyenkor ha észreveszik, nem
közlekednek gyorsan a motorosok. Heti 2-szeri alkalommal tartózkodnak rendőrök Horton.
Próbáljuk a körzeti megbízottat úgy beosztani, hogy minél többet tudjon a településen
tevékenykedni.
Pauer-Nagy István: A kiskorúak motorozása igaz, de a szülők veszik nekik a motorokat. 1214 éves gyerekekről van szó. Feljelentés alkalmával a szülő háborodik fel a legjobban.
Gyermekjólétis kolléganővel összedolgozunk ezen a területen.
Krebán György: A Nemzeti Közlekedési Hatóság műszaki vizsgán ellenőrzi a motorok
hangját, ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Dr. Széchy Zsolt: Itt helyben ismerik egymást, lehet szólni nekik, vagy a szülőknek. Nem tud
mindent megoldani a rendőrség.
Kassa László képviselő: Nem szedett-vedett emberek voltak a polgárőrségben. Próbáltak
éveken keresztül rendet tartani. A gyógyszerész volt a vezető, nyugalmazott rendőrök is
voltak közöttük. Valóban előjöttek a motorok, rendszám nélkül fiatalok közlekednek.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzati rendészet nem szedett-vedett társaság – ezt
mondtam, nem pedig azt, hogy a polgárőrség az volt. Ez nem mindegy.
Visszatérek az önkormányzati rendészet kérdésére. Nincs sebességcsökkentő eszköz a
településen, nincs fekvő rendőr, egy traffipax nagyon sokba kerülne.
Térfigyelő kamera rendszer is részbeni megoldást adna, amelyből legalább 4 db kellene. Most
is van nyugalmazott rendőr a társaságban. Szeretném, ha a Képviselő-testület támogatná az
elképzelést.
Tari István képviselő: 2006-tól mindig támogattam a polgárőrséget. A gyógyszerész a
választások óta nem vesz rész ebben a tevékenységben, és ebben nagy szerepe van Kassa
László képviselő úrnak, mivel a választást megelőző időszakban sikerült kampányával
megosztania a falu lakosságát, és demoralizálni a Képviselő-testület tagjait. Megjegyzem az
előző ciklusban rendkívül jól lehetett együtt dolgozni Balázs Ferenc volt képviselő úrral.

4

Kerek Oszkár polgármester: A körzeti megbízotthoz van-e még kérdése a jelenlévőknek?
Filep Bertalan iskolaigazgató: A fekvő rendőrt említette polgármester úr. Szeretném, ha az
iskola előtt lenne elhelyezve, mert a sebességkorlátozó tábla nem sokat ér. Az Ecsédről
közlekedők is ezt az utcát használják. Egyébként jó kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottal.
Segíti munkánkat, és további segítéségét is felajánlotta. Köszönöm ezt neki.
Kerek Oszkár polgármester: A sebességkorlátozást van, aki betartja, van, aki nem. A fekvő
rendőr egészen biztosan megfogná őket. Ahol gyerekek vannak, jobban kellene vigyázni. Egy
pár fekvő rendőrrel lehetne eredményt elérni.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Hullámzóan nagy forgalom van az óvoda előtt. Amióta
ott vannak az orvosi rendelők, megnőtt a forgalom. A szülők az út közepén mennek gyalog a
gyerekekkel, sajnos nem használják a járdát. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Parkolni
tudnak ugyan az óvoda és rendelők előtt, ez által talán viszont keskenyebb lett az út. Mit lehet
tenni a biztonságos közlekedés érdekében? Ott fekvő rendőr nem lenne megoldás, de valamit
tenni kell, hogy ne történjen baj.
Pauer-Nagy István: Az utca egyirányúsítása lenne a megoldás véleményem szerint, és
olcsóbb is, mint a fekvő rendőr.
Kerek Oszkár polgármester: Kevés a parkolóhely, mert mindkét helyen nagy forgalom van
reggel. Egyik megoldás az egyirányúsítás, a másik, a parkolóhelyek számának növelése.
Ennek érdekében már létrehoztunk egy privát parkolót az óvoda dolgozói és az orvosok
számára.
A testület tehet javaslatot a parkolóhelyek számának növelésére.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem javaslom az egyirányúsítást. Mindenki arra lenne
kényszerítve, hogy a főút felé közlekedjen, így oda terelődne a forgalom, ami nem szerencsés.
Ez a helyzet reggel kb. 9 óráig van, és délután szintén 1 óra, amíg nagy a forgalom.
Kecskés Ferenc: Fodor-köz kérdése korábban felmerült, talán össze kellene vonni a két utcát
a megoldásnál. Az is nagyon keskeny út, és az iskola-óvoda között van.
Kerek Oszkár polgármester: Ezzel teljesen egyetértek. Korábban tettem erre javaslatot, de
nem támogatta a képviselő-testület. Két kocsi nem fér el teljesen egymástól, ezért meg kellene
a forgalmat változtatni, de ez a testület hatásköre.
Dr. Széchy Zsolt: Az önkormányzat hatáskörébe tartoznak ezek a dolgok.
Habány György képviselő: Az iskolánál traffipaxozás sem biztos, hogy jogszerű. Aki a
temetőtől jön ki, nem kötelessége tudni, hogy 40 km-es sebességkorlátozó tábla van
kihelyezve. Más utcákból is el tudnak jutni oda, ezért nem látják.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület foglalkozzon ezzel a
kérdéssel. Kérem, hogy elképzeléseimet támogassák a képviselők. Megköszönöm a vendégek
megjelenését, és szavazásra bocsátom a rendőrség tájékoztatójának elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
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15/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közrend-közbiztonsági
helyzetéről a Hatvani Rendőrkapitányság által adott tájékoztatót tudomásul veszi.

Tari István képviselő: Dönthetünk is a fekvő rendőr elhelyezéséről, ill. az utcák
egyirányúsításáról. Korábban a Fodor-közről is beszéltünk már.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolánál dupla fekvő rendőr lenne célszerű, a Kertész
utcában is kérték az ott lakók. A Fodor köz egyirányúsításának, valamint az Iskola úti parkoló
bővítésének költségeit fel kell mérni. Kérem, hogy bízzon meg ezzel a testület, és utána
szavazunk róla.
Kassa László képviselő: Vonjunk be közlekedési szakembert, akik ezt meg tudják nézni, és a
javaslatukat figyelembe kell venni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hiába van parkoló, ha nem állnak be a szülők, mert csak
rövid időre állnak meg. Ezt a problémát csak a szülők tudnák megoldani, ha nem autóval
hordanák a gyerekeket. Nem tudunk annyi parkolóhelyet létrehozni, hogy elég legyen.
Kecskés Ferenc: Meg lehetne oldani talán behajtani tilos, kivéve célforgalom táblával.
Habány György képviselő: Először lássunk költséget, utána fontossági sorrend felállításával
döntsünk, az anyagi lehetőségünket figyelembe kell venni. Azt nem árt szakembertől
megkérdeni, hogy hol helyezzünk el fekvő rendőrt. Meg kell nézni, hol a leghatékonyabb.
Kerek Oszkár polgármester: A lehetőségeket felmérem költségekkel, és a következő
testületi ülésen tájékoztatást adok.
Tari István képviselő: Javasolom, hogy a polgármester urat bízzuk meg költségfelméréssel,
lehetőségek megvizsgálásával.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen
szavazattal egyhangúan elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
16/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy vizsgálja
meg az Általános Iskola és a Benedek Elek Óvoda környéke közlekedés-biztonsági
körülményei javításának, valamint a Fodor köz egyirányúsításának lehetőségét, s tegyen
javaslatot a Képviselő-testület részére.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 30 nap.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület tevékenységéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Habány György képviselő: Az új törvényi változásokkal összeegyeztethető, hogy az
egyesület elnöke hivatásos tűzoltó?
Kecskés Ferenc: Nem tölthet be ilyen pozíciót hivatásos tűzoltó.
Kerek Oszkár polgármester: Ez sajnálatos szabályozás, hogy éppen ők ne láthassanak el
ilyen pozíciót. Sokat dolgozik ez a csapat. Eddig nem látszódott, hol vannak tűzcsapok, most
lebetonozták, kiemelték, láthatóvá tették, lefestették őket. Szabadidejükben nagyon sok
munkát végeznek. Ilyen emberekre van szükség. Ezen kívül a rendészeti feladatokra is
jelentkeztek közülük. Érdemes támogatni az ilyen köz céljait szolgáló egyesületeket. Sokat
tesznek a faluért. Köszönöm a munkájukat! Lesz a településen egy vízkár elhárítási gyakorlat,
ahol bemutatják, hogyan kell a homokzsákokat megtölteni, elhelyezni, amely nagyon hasznos
lesz. Többször előfordult, hogy tűzoltásban is részt vettek.
Tari István képviselő: Nagyra értékelem, hogy pénz nélkül, társadalmi munkában
tevékenykednek a faluért, és fontosnak tartom, hogy tovább működjenek. Ha valamiben
segítséget tudok nyújtani, számíthatnák rám, minden tiszteletem az övék. Az
önkormányzatnak maximálisan segítenie kell az egyesületet.
Kassa László képviselő: Kivételesen egyetértek Tari Képviselő úr véleményével. A házam
előtt lévő tűzcsapot ellopták, jó lenne pótolni. Köszönöm a működésüket.
Kecskés Ferenc: Az a pénzösszeg, amit elköltöttünk, 90%-ban felszerelésben van, illetve a
működéshez használtuk fel. A Mátra úton ellopott tűzcsapnál szükséges lesz még további
munkákra. Több helyen folyamatosan bővítjük a tűzcsapokat a vízművel egyeztetve.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

17/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Önkéntes
Katasztrófavédelmi Egyesület működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Tűzoltó

és

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a mezőőrök 2011. évi munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Jáger Tibor: Összefoglalva elmondható, hogy legnagyobb problémát a falopások, ill. az
illegális szemét elhelyezés okozza. Útszéli fasorokból, erdősávokból próbálják megoldani a
tüzelő biztosítást. Általában hétvégén történnek a lopások. Fokozottan ellenőrizzük a kritikus
területeket. Van, amikor félig bevágott, vagy kupacokba készített farönköket találunk.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e segítségre szükség, a nagyobb hatékonyság érdekében?
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Jáger Tibor: Szegényednek az emberek, talán ezért növekszik a falopások száma. Ha az
önkormányzat tüzelővel segítené a rászorulókat, talán csökkenne az elkövetések mennyisége.
A mezőőri létszám növelése is hatékonyabbá tenné a munkavégzést.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Habány György képviselő: Honvédségi táblánál sok fát kivágtak a közelmúltban, tud-e erről
valamit? Ki adott rá engedélyt?
Jáger Tibor: A Szövetkezet kitermeltette az elöregedett facsoportot, és tőből fakadó erdő lesz
a helyén.
Kerek Oszkár polgármester: Külterületen, ha valaki fát szeretne kivágni, be kell jelentenie,
még ha saját területén is van. Az önkormányzati területeken engedéllyel lehet ritkítani.
Jáger Tibor: Sok esetben megelégednek a rőzsével is a lakosok, ha engedélyt kapnak rá. Az
ÉMÁSZ, vagy más hatóság által történő ritkítások után a legvékonyabb rőzséket is elszállítják
az emberek. Nem nyúltak hozzá az élő fához.
Molnár Istvánné képviselő: A mezőőri szolgálat működése óta észlelhető-e, hogy kevesebb
a fakivágás, vagy a szemetelés csökkent-e?
Jáger Tibor: A nagyságrendek kisebbek a lopásoknál. A dinnyelopások is megváltoztak,
kevesebb szándékos károkozás történt az utóbbi időben.
Kerek Oszkár polgármester: Milyen a kapcsolat a rendőrséggel?
Jáger Tibor: Amikor segítségül hívtam a rendőrséget, maximális segítséget kaptam.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a mezőőri beszámoló elfogadását. A
Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2011. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Kassa László képviselő távozik a helyiségből.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolom, hogy az intézményvezetőket érintő 10. napirendi
pontot vegyük előre.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kiküldtük az előterjesztést, felolvasom a határozati javaslatot
a Polgármesteri Hivatal, Kulturális Centrum, valamint a Konyha nemdohányzó munkahellyé
nyilvánításáról.
Kerek Oszkár polgármester: Mi a véleménye erről a Képviselő-testületnek, és
intézményvezetőknek?
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Dr. Nagy Tamás: Egyetértek a javaslattal, és kérem, hogy a szemetesről vegyék le a
csikktartót a rendelők előtt. Ha akarunk, távolabb helyezzünk el csikktartót. Ellenőrzések
várhatóak, büntetéssel.
Kerekné Aradi Tünde: Az óvodánál is le lehetne szedni a csikktartót, de félő, hogy
szemetesebb lesz az utca.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A
Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott intézmények közül a
Polgármesteri Hivatalt, a Községi Könyvtár,- Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely
intézményt, valamint a Központi Konyha intézményt „nemdohányzó munkahellyé”
nyilvánítja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy fenti intézmények nemdohányzó
munkahellyé nyilvánításának megjelöléséről gondoskodjon.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

4./ Napirend megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kassa László képviselő visszajön a terembe.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Új közbeszerzési törvény van hatályban. Március 31-ig el kell
elfogadni az önkormányzat közbeszerzési tervét, de a későbbiekben lehet alakítani az
aktualitásoknak megfelelően.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását. A
képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
20/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hort Község Önkormányzata 2012. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint a jelen határozat mellékleteként elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek a
„közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közzétételéről.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző a Polgármesteri Hivatal útján
Határidő: haladéktalanul.

5. / Napirendi pont megtárgyalása:
A Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a HECS Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának
módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kiküldtük az anyagot, kizárólag az átköltözés miatt van
szükség a módosításra, az új törvényekkel összhangban. Kérem, hogy fogadja el a testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja társulási megállapodás módosítását a
székhely változása miatt. A Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

21/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 1. napján hatályba lépett,
Hort és Csány (HECS) Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodás 5.2. pontjának rendelkezését az alábbiak szerint módosítja:
„5.2. A Társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Hort és Csány (HECS)
Települések Szociális Ellátó Intézménye (3014 Hort, Kossuth Lajos út 149).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást aláírja.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának
elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Hort és Csány
Települések Szociális Ellátó Intézménye Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. Az intézmény székhelye, címe: 3014 Hort, Kossuth Lajos út 149.
Az intézmény telephelye: 3015 Csány, Malom u. 1.”
2) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Fenntartó neve, székhelye: Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézményfenntartó Társulás
3014 Hort, Szabadság tér 40.”
3) Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenységi szakágazat: 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
4) Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások:
Szakfeladat száma:
Szakfeladat megnevezése:
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
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889924
889926

Családsegítés
Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedély
betegek alacsonyküszöbű ellátása)

5) Az Alapító Okirat 12.1. pontjában az ingatlan címe: Hort, Kossuth Lajos út 149.
számra módosul.
6) Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 13.1. A módosítás hatályba lépés időpontja: Törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napja.”
A Képviselő-testület az intézmény Alapító Okiratát a jelen határozat mellékleteként egységes
szerkezetben jóváhagyja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nappali szociális ellátás (idősek klubja) férőhelyszámát
10 főben állapítja meg.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár részére a törzskönyvben történő átvezetés céljából nyolc napon belül jelentse
be, valamint az Intézmény működési engedélyének jelen határozat szerinti módosítása iránt
nyújtson be kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Hort és Csány Települések Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programjának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kiss Edit: Változások miatt kellett módosítani mindent. A Házirendben is benne vannak a
jogszabályi változások követelményei. Módszertani intézetnek is elküldtem, még nem kaptam
visszajelzést.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Házirendjének jóváhagyását. A
Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézmény Házirendjét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Intézmény Vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Szakmai Programjának
jóváhagyását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézmény Szakmai programját az előterjesztés szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Intézmény Vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a HECS Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

25/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hort és Csány Települések Szociális Ellátó
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Intézmény Vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

7. Napirendi pont megtárgyalása:
A HECS által nyújtott szociális ellátások térítési díjának megállapítása.
(Írásos anyag mellékelve.)

Kiss Edit: Április 1-től kell rendeletet alkotni a térítési díjakról. Jogszabályoknak
megfelelően kell ezt elkészíteni. A szociális étkezést igénybevevők 90%-a nyugdíjas.
Jövedelem alapján lehet megállapítani a térítési díjakat, illetve csökkentést adhat az
önkormányzat.
Szenvedélybetegek új rendelkezés szerint ingyenesen étkezhetnek, mely költséget az
önkormányzatnak kell megtéríteni. Kérem, hogy a kisnyugdíjasokat is támogassa a
Képviselő-testület.
Mérlegeljék a helyzetet, mert a nyugdíjasokkal szemben igazságtalanságnak tartom. Mivel
januárban is volt térítési díjemelés, most nem kötelező emelni. A háziorvosoktól kérem, hogy
legyen szigorúbb eljárási rend a szenvedélybetegek igazolásával kapcsolatban. A helyi
rendelet módosítását is javaslom, de jegyző asszony azt mondta, hogy nem lehet szigorúbban
szabályozni, mint a törvényben van.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hány ilyen igazolás van jelenleg Horton, és kiadta ki az
igazolást? Szenvedélybeteg az, akit a Pszichiátriai gondozó annak nevez. Neki lehet kiadni
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ilyen igazolást. Nem csak egyszerűen italos emberekről, hanem pszichiátriai gondozottakról
van szó. Az orvosi igazolás közokirat, meg kell nézni a jogosságot. Ezt beszéljék meg minden
esetben. Évente be lehet kérni újabb igazolást, mert meggyógyulhat a beteg.
Kerek Oszkár polgármester: Az ilyen emberek fillérekért fogják megkapni az ételt, a
kisnyugdíjasok pedig fizetik a magasabb térítési díjat.
Habány György képviselő: Nehéz kérdés, és könnyű elítélni őket, de ez egy betegség. Nekik
is vannak jogaik, melyet meg kell adni. Az igazságérzetünket bánthatja, de a kötelességünket
teljesíteni kell. A háziorvosok egymással is megbeszélhetik, hogy kinek kell kiadni az
igazolást.
Kiss Edit: Akkor ne emeljünk térítési díjat, és a másik oldalon is kedvezzünk.
Tari István képviselő: Jó lenne nem emelni térítési díjat, de a konyhát figyelembe véve, az
előállítási költség nincs összhangban a térítési díjjal. Nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha
nem emelünk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Felolvassa az idevonatkozó törvényt, ki jogosult
szenvedélybetegként igénybe venni a kedvező szolgáltatást.
Kiss Edit: Az intézményvezető állapíthatja meg a térítési díjakat, nem a képviselő-testület.
Tari István képviselő: A 610 Ft-ot ebéd előállítási költsége több mint 900 Ft-ra jön ki. El
lehet dönteni, meddig lehet lehúzni az önkormányzatot pénzügyileg.
Kiss Edit: Csak az ezen összeg alatt fizetők térítési díjának különbözetét kell fizetnie az
önkormányzatnak, mert normatívát is kapunk.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A konyhán a felnőtt ebédért 775 Ft-ot fizetnek. A 2011-es évi
költsége a konyhának azt mutatja, hogy 985 Ft-ra jön ki az előállítási költsége. Az adatokat a
konyha vezetője és a pénzügyi csoport szolgáltatta. Adatszolgáltatás során kiderült, hogy
50 000 adaggal többet állítottak elő, mint amiről eddig beszéltek.
Kassa László képviselő: Ne emeljünk térítési díjat.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslatot kérek, mivel pótoljuk az összeget?
Kassa László: Meg kell keresni a megoldást.
Habány György képviselő: Ne emeljünk. majd megvizsgáljuk, honnan teremtsünk erre
pénzt. Beszélünk fekvő rendőrről, parkolóról, arra van pénz, el kell ezen gondolkodni.
Kerek Oszkár polgármester: Nekünk is pénzbe kerül, és valakinek finanszírozni kell a
különbözetet. Ennek megfelelően döntsön a testület.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Végig kell gondolni, hogy a mai világban 610 Ft-ért házhoz
viszik az ebédet, a boltban mit kapunk ezért. Egy részüknek nagy teher, de egyéb szociális
juttatásokhoz hozzájuthatnak. A lakásfenntartási támogatás 71.900 Ft 1 főre jutó jövedelem
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alatt kérhető. Mivel nagyon szűkös a költségvetés, ezért nem tudja bevállalni az
önkormányzat a különbözetet.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi az emelési javaslat?
Kiss Edit intézményvezető: A javaslat 55 Ft.
Kerek Oszkár polgármester: Még sosem tudta kihagyni az önkormányzat az éves emelést.
A rendszerben benne van az, hogy a szenvedélybetegek ingyen kaphatják meg. Jelenleg 2 fő
igényelte ezt az ellátást. Nem fontos ennyiért előállítani egyébként az ebédet, mert 5-600 Ft
között is lehet ideszállítatni. Jó-e ez, hogy ennyiért főzünk, és miért nem tesszük lehetővé,
hogy kedvezőbb áron bárki megkaphatná az ebédet egyéb módon. Elengedhetetlen az emelés.
ezért kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadja el a testület.
Közben figyelni kell, hogy alakul a szenvedélybetegek száma, és ott a konyha kérdése is.
Kiss Edit: Ha valaki ingyen étkezik, mérlegelje a testület, és döntsön arról, hogy ki kaphatja
meg.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Önkormányzati a szociális juttatás, ezért úgy gondolom,
hogy a testület dönthet erről.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Nem fogadnám el, hogy nincs jövedelme valakinek, mert
mindenki él valamiből. Az intézményvezető dönti el a személyek térítési díját.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Intézményvezetőként nem ellenőrzi a jövedelmeket. Az
adóhivatal jövedelemigazolást ad ki, sok helyen így működik. Ár-érték arányt is figyelembe
kell venni, mert ha nem éri meg, nem adhatjuk ezen az áron.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A szociális rendeletünkben benne van, hogy figyelembe kell
venni a keresetigazolást.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolom az előterjesztésnek megfelelő térítési díj
megállapítását. A Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést és
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (III. 28.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 114. § (1) bekezdésében, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az intézményi térítési díjakról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
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A Képviselő-testület az étkeztetés intézményi térítési díj - az élelmezési nyersanyag
költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült egyéb költségek
figyelembevételével – egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:
Ellátásban részesülő
Óvodás gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Napközis gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Felnőtt-Vendég
Szociális étkezés

Térítési díj_________________
388,-- Ft
78,-- Ft
233,-- Ft
78,-- Ft
468,-- Ft
93,-- Ft
281,-- Ft
93,-- Ft
815,-- Ft
610,-- Ft

2. §
(1) A házisegítség nyújtás intézményi térítési díja: 640,-- Ft/óra/fő

(2) Az ellátás önköltsége: 1.805,-- Ft/fő
a) Az ellátás önköltsége Horton: 771,-- Ft/óra
b) Az ellátás önköltsége Csányban: 514,-- Ft/óra
c) Az ellátási önköltség átlaga: 640,-- Ft/óra.
3. §
(1) Nappali ellátás térítési díja: 1.002,-- Ft/fő/nap.
(2) Az ellátás önköltsége: 1.355,-- Ft/nap
(3) Nappali ellátás esetén csak az étkezésért kell fizetni.

4. §
A személyi térítési díjat az intézményvezetők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 116. § és 117. § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148. § – 151. §-ainak figyelembevételével
állapítják meg.
5. §
A 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nyújtott, étkeztetéssel összefüggő
támogatással az élelmezési napló alapján a Központi Konyha vezetője számol el. A
gyermekétkeztetés rezsi költségét, valamint a normatívák kiegészítését a Képviselő-testület a
2012. évi költségvetésében biztosítja.
6. §
(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 22/2011.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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8./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjének a Központi
Konyha hatékonyabb működésére vonatkozó javaslatának megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Mindenki megkapta a beszámolót. Az adatokat a pénzügyi
csoport és Balogh Istvánné szolgáltatta a beszámolóhoz. Ha valaki bármit nem ért, vagy
értelmezési gondja van, bármikor fáradjon be az irodámba, és rendelkezésére állok. Néhány
gondolatot kiemelnék: a konyha előnyei, hogy helyben készül az étel, helyi dolgozókkal, jó
nagy adagokkal. Hátrányok: életveszélyes körülmények között dolgoznak az emberek,
gazdaságtalanul. A gépesítéshez kb. 4,5 M Ft-ra lenne szükség, és át kellene vezetékezni a
konyhát. Elavult, fennáll az áramütés veszélye is. Az Állami Számvevőszék a közeljövőben
pénzforgalmi elszámolás helyett eredmény orientált elszámolást fog kérni, ezért nagyon
fontos a gazdaságosság vizsgálata.
Várom kérdéseiket.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem a képviselő-testület véleményét az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a hosszú évek alatt sokat
foglalkozott a konyhával. Felhívom a figyelmet arra, hogy a kapott adatok alapján több mint
42 M Ft a kiadás, 33 M Ft körüli a bevétel. Bruttó kiadásokra, bevételekre vannak építve az
adatok. Az áfa visszaigénylés alacsony hányaddal történik, a kiadás 25% áfa.
Nettóban kell gondolkodni, nem bruttóban. Ebben az évben 27% lesz az áfa. Várhatóan
magas hiány lesz ebben az évben is.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Már 6 éve mondom, hogy probléma van a konyhával, nem
történik vele semmi. Változtatni kell mindenképpen, mert halmozódik a hiány. Több éve
rosszak a körülmények. Dönteni kellene végre erről.
Kerek Oszkár polgármester: Azt írja le a kormány, hogy nem kötelező feladat a konyha
működtetése, csak az étkeztetés biztosítása. A főzéshez nem kapunk pénzt, a szociális
étkeztetéshez igen.
Az intézmény leamortizált. Nem képes teljesíteni az elvárásokat, illetve többlet munkával
tudják ellátni a feladatot. Nem tudnak adagszámot növelni. Ha az állam elveszi az iskolákat,
központosítva fogják ellátni a gyerekétkeztetést. Gazdaságtalan a működése, de szeptembertől
még jobban azzá válik. Magas térítési díjak vannak, csökkenni fognak az étkezők, mert nem
tudják fizetni.
Abból a pénzből, ami az önkormányzat rendelkezésre áll, nem tudunk konyhát építeni.
Jelenleg nincs erre pályázati lehetőség sem.
Hogy tovább tudjuk biztosítani az étkeztetést, a gazdaságtalan dolgokat fel kell számolni.
Van melegítő konyha mindkét gyerekintézményben, ezért ha külső beszállítót vennénk
igénybe, sokkal olcsóbban tudnának hozzájutni a kis nyugdíjasok, és egyéb lakosok az
étkezéshez.
Nem a falu ellátására készült valamikor a konyha, hanem az óvodás gyerekek ellátására.
Mivel főznek az iskolásoknak, szociálisan rászorulóknak, vendégeknek, ezért nem tudja
biztosítani azt a minőséget, amely elvárható lenne. Ellenőrizni fogják a konyhákat, mire
képesek.
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Felmerül, hogy mi lesz az ott dolgozó emberekkel. Nem tehetjük utcára őket, tovább kell
foglalkoztatnunk. Melegítő konyhában is szükség lesz létszámra. Eltűnne a hiány, és ez fontos
az önkormányzat büdzséjében. Amennyiben a Kft. biztosítja az étkeztetést a településen,
lenyomhatja a beszerzési költséget, és rátehet saját hasznot. Ebből pl. kitermelheti a dolgozók
bérét, ez által az önkormányzat költségei csökkennek. Ha gazdasági szellemben
gondolkodunk, ez lehet a megoldás.
Javasolom, hogy a közétkeztetést másként oldjuk meg. Közbeszerezteti a kft. a közétkeztetést,
eltűnik a hiányunk, a dolgozók tovább lesznek foglalkoztatva.
Javaslat: a konyhának ezt a működtetését szüntesse meg a képviselő-testület, és beszállítóval
oldja meg a közétkeztetést.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Javaslom, hogy a tízórait és uzsonnát ne rendeljük meg, mert a
dolgozóknak meglenne a munkája, beszerzéseknél kedvező feltételeket lehetne elérni.
Habány György képviselő: A külsős ajánlatok tartalmazzák-e a kiszolgáló személyzet
költségeit, mert így nem látom tisztán, hogy mi marad nekünk?
Kerek Oszkár polgármester: A 4 ember foglalkoztatása vagy a külső beszállító feladata,
vagy az önkormányzaté. Megegyezés kérdése. Ha közbeszereztet a kft, bele fogja tenni az
árba a saját költségét, vagyis a munkaerő foglalkoztatását.
Tari István képviselő: Ha pl. 550 Ft-ért kapnánk az ebédet, akkor a mostani árhoz képest
képződő különbség fedezné a kiadásokat.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: 5%-ot még le lehet faragni az árajánlatokból, ezek csak
tárgyalási alapok, és ebből az árból még lejönnek a támogatások.
Habány György képviselő: Nem lesz olcsóbb, mert a 4 munkabér a járulékaival nem kevés.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: A túlzott adagok is nagy veszteséget okoznak, mely szintén
milliókat jelent.
Habány György képviselő: Ezek az adagok sokkal nagyobbak, mint máshol.
Tari István képviselő: Induljunk ki abból, hogy az óvodás azt kapná, ami neki megfelelő, az
iskolás is, és felnőtt is. Nem tudjuk mi lesz az iskola sorsa. Ha az állami tulajdonba kerül, nem
étkezhetnek ebből a konyhából.
Kerek Oszkár polgármester: Olyan fűtési költségek vannak az intézményekben, ezért nem
megengedhető az, hogy a nem kötelező feladatok előnytelen anyagi helyzetbe juttassák az
önkormányzatot.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kevesebbe kerülne az étkezőknek is a költség. A
szociálisan rászorulóknak többet tudnánk biztosítani. Ez is fontos érdek. Egyébként fegyelmi
járna a konyhavezetőnek, mert a napokban derült ki, hogy 50 ezer adaggal eltérő adatokat
adott meg.
Habány György képviselő: Ne azt bizonygassuk, hogy az önkormányzat sokkal jobban jár.
Örülök, hogy polgármester úr úgy gondolkodik, hogy az emberek sorsát szívén viseli, és
tovább akarja foglalkoztatni őket hosszabb időre.
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Kerek Oszkár polgármester: Nem tudjuk megoldani a konyha gazdaságos működését.
Bízzuk meg a Kft-t a közbeszerzéssel történő közétkeztetés biztosítására. A konyhán dolgozó
emberek alkalmazását az önkormányzat biztosítja a Kft-n keresztül. Amennyiben az
ajánlattevő biztosítja a dolgozók egy részének helyben foglalkoztatását, azt el kell fogadni. Az
eddigi munkaórájukat biztosítani kell akár más munkaterületen is. Ne érje sérelem az ott
dolgozókat.
Tari István képviselő: Abban nem állapodtunk meg, hogy komplett étkeztetés, vagy csak
ebéd beszállítás legyen-e, és helyben készüljön a tízórai, uzsonna. Kell-e közbeszereztetni, ha
kivesszük a tízórait és uzsonnát?
Kerek Oszkár polgármester: Erre vonatkozóan megvannak a szabályzatok, annak
megfelelően kell eljárnunk.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa a határozati javaslatot.
A határidőket konkretizálni kell. Amíg a közbeszerzési eljárás folyik, ezzel a konyhával kell
megoldani az étkeztetést. A kft-vel közszolgáltatási szerződést kell kötni, ezért javasolom,
hogy a határidő legyen-április 30, és május 1-től veszi át a Kft., Akkortól szűnik meg a
dolgozók munkaviszonya, és a kft. átveszi őket.
Novák Lajos könyvvizsgáló: A költségvetést is módosítani kell, mert ha valaki el akar
menni, végkielégítést kell adni részére.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A
szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás.
Dr. Keresztes Katalin jegyező: Mivel a jelenlévők többsége nem szavazta meg, ezért nem
jött létre a konyha megszüntetése.
9. Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részére támogatás nyújtásának
megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
számoljon be az ülésen megbeszéltekről.
Tari István képviselő: Nem tud azonosulni a bizottság a Kft. ügyvezetőjének véleményével
ezzel kapcsolatban, mert nem támasztotta alá semmilyen állásfoglalás, amely lehetővé tenné
ezt a támogatást.
Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Kérem, hogy a könyvvizsgáló úr nyilatkozzon, mi az a
szövegezés, ami elfogadható.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Támogassuk a Kft-t arra, amire lehet. A munkabérrel való
támogatással nem értek egyet az Áfa törvény, társasági törvény és önkormányzati törvény
alapján.
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Csak úgy adózatlanul átvenni támogatást, nem lehet. A szolgáltatás alapján ki kell számlázni.
Ha támogatást kap a kft., társasági adózás keretében adóznia kell. Beruházásra adhat
támogatást az önkormányzat, az is bekerül a 96.sz. számlaosztályba, de nem kell utána
adóznia.
Az önkormányzati támogatást költségvetésben jóvá kell hagyni működésre, beruházásra, de
munkabérre semmiképpen.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Állami Számvevőszéktől kérünk még állásfoglalást.
Tari István képviselő: A bizottság álláspontja az, hogy amíg nincs olyan biztos állásfoglalás,
amely alátámasztaná a kft. kérését, a könyvvizsgáló álláspontját fogadjuk el.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság állásfoglalásának elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

26/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft. részére támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján úgy dönt, hogy jelenleg még nem
nyújt támogatást a tulajdonában álló Kft. részére.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt és a Kft. Ügyvezetőjét, hogy szerezzenek be további
állásfoglalásokat annak érdekében, hogy a Képviselő-testület a jogszabályoknak teljesen
megfelelő döntést tudjon hozni támogatás nyújtása ügyében.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezető
Határidő: haladéktalanul.

11. / Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Dr. Keresztes Katalin jegyző: 2010-ben fogadta el a testület a rendezési tervet. Tartalmazza,
hogy a Határ út teljes kiszélesítésre került. Eladtunk egy ingatlant, és nem kap a tulajdonos
építési engedélyt, amíg az önkormányzat nem rendezi az utat. Csonkáné Czibolya Éva is vett
ingatlant, akkor nem fizetette meg a teljes árat azzal, hogy úgyis elveszünk az útra területet.
Balogh Zoltán visszakér a vételi árból, és a többi tulajdonos is visszakéri a különbözetet a
terület elvétele miatt. A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges az út kiszélesítéséhez,
valamint ha telekhatár rendezés címén elvesszük a területet a tulajdonoktól, vissza kell
fizetnünk a 800 Ft/m2 árat a kieső területre.
Habány György képviselő: Mennyibe kerül ez nekünk?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: 356 000,- Ft az elvételekért, de van, aki tartozik, ezért abból a
különbözetet kell rendezni. A tartozó személy 160 800,- Ft-ot fizet nekünk.
Tari István képviselő: Javasolom, hogy a tartozó személynél tekintsünk el a kamatoktól.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a Határ út
kiszélesítésre kerüljön. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

27/2012. (III. 28.) sz. Határozat

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 700/2. hrsz-ú, út megjelölésű ingatlan (Határ út) területe a 2012/3.
munkaszámú változási vázrajz szerint 445 négyzetméterrel, a 2012/4. munkaszámú változási
vázrajz szerint 924 négyzetméterrel megnövekedjen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a változási vázrajzok aláírására, és
megbízza a Jegyzőt, hogy a változási vázrajzokat átvezetés céljából nyújtsa be az illetékes
Földhivatalhoz.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a 3 ingatlannál az
elvett területért a különbözetet visszafizessük. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

28/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 700/2. hrsz-ú, út megjelölésű ingatlan (Határ út) területének a 2012/3.
munkaszámú változási vázrajz szerint 445 négyzetméterrel történő növelése céljából a 703.,
704. és 705. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak az ingatlanukból lejegyzésre kerülő területért
az Önkormányzat 800,-- Ft/m2 megváltási árat (vételárat) fizessen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az érintett tulajdonosokkal kötendő
telekalakítási szerződés aláírására, és megbízza a Jegyzőt, hogy a szerződés szerinti
kifizetésről gondoskodjon, majd a szerződést a változás átvezetése céljából nyújtsa be az
illetékes Földhivatalhoz.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a 2003. óta
tartozó ingatlantulajdonossal kapcsolatban az út céljára elvett terület árával csökkentett
összeget fizettessük meg kamatok nélkül. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

29/2012. (III. 28.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 700/2. hrsz-ú, út megjelölésű ingatlan (Határ út) területének a 2012/4.
munkaszámú változási vázrajz szerint 924 négyzetméterrel történő növelése céljából a 709.,
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710., 711. és 712. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak az ingatlanukból lejegyzésre kerülő
területért az Önkormányzat 800,-- Ft/m2 megváltási árat fizessen. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy ezen ingatlanok tulajdonosai az ingatlanoknak az Önkormányzattól 2003.
évben történt megvásárlása óta tartoznak az Önkormányzatnak 900.000,-- Ft vételárral,
melyet 2008. április 30-ig kellett volna megfizetniük. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
amennyiben a tulajdonosok átengedik az Önkormányzat tulajdonába a 924 négyzetméter
területet 800,-- Ft/m2 megváltási áron számolva, ez az összeg a tartozásukba beszámításra
kerülhet. Ennek alapján tulajdonosok 160.800,-- Ft vételár-hátralékot kötelesek megfizetni az
Önkormányzat részére a szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződésnek ilyen feltételekkel
történő megkötése esetére az Önkormányzat eltekint a 900.000,-- Ft vételárhátralék után
2008. május 1-től esedékes törvényes kamat tulajdonosok általi megfizettetésétől.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az érintett tulajdonosokkal a jelen
határozatban foglalt feltételekkel megkötendő telekalakítási szerződés aláírására, és megbízza
a Jegyzőt, hogy a szerződést a változás átvezetése céljából nyújtsa be az illetékes
Földhivatalhoz.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére
országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, ezért a környezet védelméről szóló rendeletünket az
előírtaknak megfelelően módosítanunk kell. A módosítás szerint belterületen sem szabad
avart égetni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását. A
Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (III. 29.) Rendelete
a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II. 14.) Rendeletének módosításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján „A
helyi környezet védelméről a település tisztaságáról” szóló 3/2001. (II. 14.) Rendeletét (a
továbbiakban: ÖR) a jelen rendelettel az alábbiak szerint módosítja:

1. §.
(1) Az ÖR. 12. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) Országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom esetén az
avar és kerti hulladék égetése a település teljes közigazgatási területén tilos.
2. §.
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Ez a rendelet 2012. március 29-én 24 órakor lép hatályba.

Habány György képviselő: Szülői megkeresésekre van bejelentésem. Kiment a szülőknek
egy cetli az iskolából, melyen szerepel a gyerek neve, alá kellett írni, hogy támogatja, vagy
nem támogatja a szülő a jótékonysági bált. Felháborítónak tartom ezt az eljárást, hogy ha nem
támogatja is alá kellett írni. A másik dolog, ami nem tetszik, hogy iskolában kötelezték a
tanulókat, hogy vegyenek részt a március 15-i ünnepségen. Régi rendszerben volt ez divat.
Nem szeretném, ha ilyenek többet előfordulnának.
Egyébként az a véleményem, hogy önkormányzati ünnepségekről a testület dönthetne. Nem
tartom szerencsésnek az ünnepségeket az előtte lévő hétköznapon megtartani, mert aki
dolgozik, nem tud elmenni.

Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend a segélykérelmek elbírálása, melyre zárt
ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Tari István
képviselő
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