JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 5-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok
száma:
35/2012. (IV. 5.)
36/2012. (IV. 5.)
37/2012. (IV. 5.)
38/2012. (IV. 5.)
39/2012. (IV. 5.)
40/2012. (IV. 5.)
41/2012. (IV. 5.)

Tárgya:
KIA gépjármű biztosítása az önkormányzati rendészet részére
Az alpolgármester felhatalmazása kötelezettség vállalására
Bajcsy Zs. út egy szakaszának (Fodor-köz) egyirányú úttá nyilvánítása
Döntés az alpolgármester személyes érintettsége ügyében
Döntés az alpolgármester tiszteletdíjáról
Központi Konyha megszüntetése
Önkormányzati ingatlan haszonbérbe adása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott
rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Távolmaradását bejelentették: Csontos András, Habány György, Kassa László képviselők.
Javasolt napirend:
1.
2.
3.
4.

Önkormányzati rendészet megalakítása
Alpolgármester rendelkezésére álló pénzügyi keret meghatározása
Fodor-köz egyirányúsítása
Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kéri, hogy fogadják
el a javasolt napirendet. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás alpolgármestert és
Molnár Istvánné képviselőt javasolja. A Képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangúan
elfogadja.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Önkormányzati rendészet megalakítása.
(szóbeli előterjesztés)
Kerek Oszkár polgármester: Jelzéseik szerint 10-12 fő szívesen vállalna szolgálatot 22-04
óráig éjszakánként a közbiztonság fenntartása érdekében. Javasolom, hogy 6 hónapos
időtartamra próbáljuk meg ezt a szolgálatot. Ha a lakosság részéről nem lesz anyagi
támogatás, akkor utána nem tudjuk folytatni. Az önkormányzat autója rendelkezésre állna erre
a célra. Meg kell határoznunk, hogy éjszakánként pl. max. 50 km-t mehetnek vele. A benzin
költséget az önkormányzat állná, vagy a későbbiekben a támogatásokból lehetne ezt fedezni.
A törvényi előírásokat még meg kell tudnunk erre vonatkozóan. Szeretném, ha a testület tagjai
elmondanák véleményüket.
Tari István képviselő: Jó ötletnek tartom, de a gyakorlat az, hogy lelkesen elkezdik, majd
abbamarad. Ez a polgárőrségnél is így volt. Önkormányzati támogatás nélkül nem fog menni.
A magán- és céges támogatásoknak az önkormányzathoz kell kerülni, és az önkormányzat
ezekből biztosítja a rendészet működését. Legalizálni kell ezeket a kérdéseket.
Kerek Oszkár polgármester: Várhatóan önfenntartó lehet a rendszer a lakosok, vállalkozók
és önkormányzat által.
Molnár Istvánné képviselő: Megfelelő szervezéssel jól működhet a rendszer.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A napi 50 km-t soknak tartom. Lehet gyalog is járkálni, az
autót csak akkor hívják, amikor baj van.
Tari István: Jogilag több kérdést is tisztázni kell. Rögzíteni kell olyan helyzeteket, hogy mi
történik, ha a rendészet tagja balesetet okoz, vagy összetöri az autót.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Minden nap írásbeli átadás-átvétel szükséges a gépjárműről.
Kerek Oszkár polgármester: Az autóhoz van menetlevél, azt vezetni kell. A kár arra hárul,
aki okozza. Rögzíteni kell a felelősség kérdését is. Ha megfelel mindenkinek, állapítsunk meg
maximum napi 30 km-t.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
35/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 1-től két fővel működő
önkormányzati rendészet működéséhez biztosítja a KIA gépjárművet, naponta átlagban
maximum 30 km megtételéhez a szükséges üzemanyagot. A Képviselő-testület megbízza a
Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a gépjármű átadása minden alkalommal
dokumentálásra kerüljön.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pénzügyi Csoportot tájékoztassa.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Alpolgármester pénzügyi keretének meghatározása.
(Szóbeli előterjesztés)
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy állapítsunk meg egy keretösszeget vagy a
polgármesteréből, vagy egyéb forrásból arra a célra, hogy az alpolgármester váratlan
helyzetben tudjon a megoldáshoz pénzeszközt odarendelni.
Tari István képviselő: Javaslok 1 millió Ft-ot megállapítani erre a célra ugyanazokkal a
feltételekkel, mint a polgármesternek, vagyis negyedévente számoljon be a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságnak, hogy mire használt fel belőle. A Pénzügyi Csoport vezessen
nyilvántartást a felhasználásról. Ne történjen túllépés, illetve rendszeresen jelezzenek az
alpolgármesternek, hogy a hol tart a keretösszegével.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Éves szinten tartom indokoltnak az egy millió forint
keretet, ebből az évből már eltelt egy negyedév.
Kerek Oszkár polgármester: Előfordulhat olyan helyzet, mint az iskolában, hogy a kastély
rész veszélyes, rendelkezni kell arról, hogy megoldható legyen a probléma, pénzösszeget kell
hozzá biztosítani. Az óvodában is történhet ilyen.
Javaslatom az, hogy biztosítsunk 1 millió Ft éves keretet az alpolgármester részére azzal a
feltétellel, hogy negyedévente számoljon be a felhasználásról. Szavazásra bocsátja ennek
elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi
határozatot hozza:
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36/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2011. (X. 26.) sz. Határozata alapján
2011. november 1. napjától bekövetkezett polgármesteri jogkörök alpolgármesterre történő
átruházására tekintettel felhatalmazza Dr. Nagy Tamás alpolgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetésben tervezett tartalékösszeg terhére éves szinten egy millió forint erejéig
fejlesztési és működési célra kötelezettséget vállaljon és utalványozzon.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket, valamint a
Pénzügyi Csoportot tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Fodor-köz egyirányúsítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Kerek Oszkár polgármester: Megkerestem minden érintett lakót, egyetértenek az
egyirányúsítással, örülnek is neki. Egy lakóházban nem lakik ott a tulajdonos, vele nem
tudtam csak beszélni. Sok gyerek közlekedik ott, indokolt ennek megtétele. Javaslatom az,
hogy tegyük ki a „Behajtani tilos!” táblát. Egyedi engedéllyel hajthatnának csak be mindkét
irányból az ott lakók, esetleg az orvosok. Szavazásra bocsátom ennek elfogadását. A
Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy Zsilinszky utat a 30-as főúttal
összekötő szakaszát (Fodor köz) egyirányú úttá nyilvánítja akként, hogy az utcába a 30-as
főútról szabad csak behajtani.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az utat a Bajcsy Zsilinszky út felől
„Behajtani tilos” táblával jelöltesse meg, s kizárólag az ott lakók és a nagyon indokolt
kérelmezők részére adjon egyéni behajtási engedélyt.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

4./ Napirend megtárgyalása:
Egyebek.
Kerek Oszkár polgármester: Alpolgármester úr egy beadványt nyújtott be, melyben igényt
tart a törvény által biztosított tiszteletdíjára, melynek mértéke 173.925,-- Ft-tól 251.225,-- Ftig terjedhet a törvény alapján. A megnövekedett feladatokra figyelemmel javaslom a
tiszteletdíjat megállapítani a legalacsonyabb összegben.
Molnár Istvánné képviselő: Mindenképpen javaslom a tiszteletdíj megállapítását az
Alpolgármester úrnak.
Tari István képviselő: A 2010-es választások óta csökkent a képviselők száma, ez által
megnövekedtek a feladatok, sőt Alpolgármester úrnak egy intézmény felett is kell
rendelkeznie. Javaslom a tiszteletdíj megállapítását.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Bejelentem ebben a napirendben a személyes
érintettségemet.
Kerek Oszkár polgármester: A bejelentését követően szavazásra bocsátja annak
elfogadását, hogy szavazhasson-e az Alpolgármester saját tiszteletdíjáról. A Képviselőtestület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
38/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy Tamás alpolgármester által
bejelentett személyes érintettség kapcsán úgy dönt, hogy a tiszteletdíja megállapítása
tárgyában történő döntéshozatalból nem zárja ki.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a tiszteletdíj megállapítását az
alpolgármester részére. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
39/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Tamás alpolgármester
nyilatkozata alapján „a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében az alpolgármester tiszteletdíját 2012. április 1. napjától
kezdődően havi 173.925,-- Ft-ra emeli.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pénzügyi Csoportot tájékoztassa.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Kerek Oszkár polgármester: Már két testületi ülésen is volt előterjesztés a konyhával
kapcsolatban, de nem került megszavazásra. Kérem, hogy mindenki gondolja át még egyszer.
Nem megengedhető, hogy évi 8-10 M Ft eltűnjön a rendszerben.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A legutóbbi testületi ülés óta újabb helyzet van. Látszik az
I. negyedév a költségvetés tekintetében. Elképzelhető, hogy nem kell étkezést biztosítani az
iskolásoknak. Ha most dönt a testület, a közbeszerzést úgy kell majd kiírni, hogy kettős
meghirdetés történjen, az iskolával és nélküle is. Ha szeptemberben lecsökken az adagszám,
még többe kerül az ebéd előállítása, még nagyobb lesz a hiány. Most kell, hogy szavazzunk
erről.
Tari István képviselő: A Pénzügyi Csoportnál megnéztem az adatokat, és határozottan
kijelentem, hogy rosszabb a helyzet, mint gondoltuk, mivel 2011-ben a konyha kiadása több,
mint 42 M Ft volt. Ennek az összegnek az áfa visszaigénylése megközelítően 13-15 %. A 33
M Ft bevételben viszont szerepel több mint 6,5 M Ft normatív támogatás. A 33 M Ft után 25
% áfa befizetés történt, ezért még nagyobb a kiadás és a bevétel közötti hiány.
A Nonprofit Kft. megvizsgálta a konyha által megadott adagok számát, és kiderült, hogy
70 000 adag helyett 110 000 adag a valós szám. A konyha vezetője megtévesztő adatokat
adott, mely kihat a 2012. évi költségvetésre is.
Jegyzőkönyvek szerint évről-évre elismeri a konyha vezetője, hogy nagyobb adagokat szolgál
ki az elvártnál. Ez is hozzájárul a hiányunk magas mértékéhez. Javaslom, hogy az
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önkormányzat döntsön a konyha veszteséges működéséről. Bármi is legyen az eredmény, a
tízórai és uzsonna előállítását oldjuk meg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a konyha április
30-ig működjön, és május 1-től szüntesse meg a Képviselő-testület. Az étkeztetést azonnal és
folyamatosan el kell látni a közbeszerzésig. A Kft-hez kerül ez a feladat, ő köt szerződést a
beszállítóval. Az ehhez tartozó pénzeszközt az Önkormányzat átadja a Kft-nek. A határozati
javaslatot egyébként mindenki ismeri.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja, és az alábbi
határozatot hozza:
40/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Központi Konyha” megnevezésű, Hort,
Iskola út 3. szám alatt lévő költségvetési szervet 2012. április 30. napjával megszünteti.
A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés feladat ellátásával 2012.
május 1. napjától kezdődően a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-t bízza
meg akként, hogy a Kft. az étkeztetési feladat ellátására az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő szolgáltatóval kössön szállítási szerződést. A szerződéskötés során a
közbeszerzésekről szóló törvény előírásait be kell tartani.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a „Központi Konyha” megszüntetésére
tekintettel az ott foglalkoztatott négy közalkalmazott jogviszonyát „a közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. §. (1) bek. a) pontja alapján felmentéssel
szüntesse meg.
A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az étkeztetési feladat átvételével egyidejűleg a
Konyha alkalmazásában álló négy közalkalmazottat a Kft. vegye át, s munkaviszony
keretében, változatlan munkaidőben foglalkoztassa a négy főt a melegítő konyhákban, s a
szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a Központi Konyha megszüntető okiratát,
valamint a gyermek- és szociális étkeztetés közszolgáltató tevékenység folyamatos ellátására
vonatkozó szerződést készítse el, és felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat és a
szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Tari István képviselő: Seres Kálmán két kérelmet nyújtott be. Az egyiket önkormányzati
ingatlan haszonbérletére, a másikat pedig tisztántartásért való használatra egy másik területre.
Kérem, hogy ne kelljen várnia a kérelmezőnek, döntsön a kérdésről a Képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a kérelmek elbírálását. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2012. (IV. 5.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete haszonbérbe adja a 2012-es mezőgazdasági
évre Seres Kálmán 3014 Hort, Kertész út 61. szám alatti lakosnak az Önkormányzat
tulajdonában álló, a horti 720. hrsz-ú, 721. hrsz-ú, 722. hrsz-ú, 723. hrsz-ú és 748. hrsz-ú,
beépítetlen terület megjelölésű, összesen 7194 négyzetméter területű belterületi ingatlanokat,
melyek jelenleg mezőgazdasági célra hasznosíthatóak. A haszonbérleti díj mértékét Hort
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Község Önkormányzatának 5/2009. (III. 27.) számú Rendelete alapján 3,-- Ft/négyzetméter,
mindösszesen 21.582,-- Ft, azaz Huszonegyezer-ötszáznyolcvankettő forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező 724., 725., 726., 727., 728., 729.,
730., 731., 747., 746., 745., 753., 754., 755., 756., 761., 757., 758. és 759. hrsz-ú ingatlanokat
díj fizetése nélkül tisztántartásra a haszonbérlő használatába adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Seres Kálmánnal a haszonbérleti
szerződést a jelen határozatban foglalt feltételekkel kösse meg.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.
Kerek Oszkár polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni a megjelenést, és az
ülést bezárja.

kmf.
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képviselő
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