JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 30-án megtartott üléséről

Határozatok
száma:
52/2012.(V.30.)

Tárgya:

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról szóló
beszámoló elfogadása
53/2012.(V.30.) Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadása
54/2012.(V.30.) HECS munkájáról szóló beszámoló elfogadása
55/2012.(V.30.) Batthyány József Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben két első
osztály indításának engedélyezése
56/2012.(V.30.) Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2011. üzleti évről szóló beszámolójának jóváhagyása
57/2012.(V.30.) Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
58/2012.(V.30.) Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság személyi feltételeinek biztosítása
59/2012.(V.30.) ÖNHIKI támogatási igény benyújtásáról döntés
60/2012.(V.30.) Helyi építési szabályzat módosításának előkészítése
61/2012.(V.30.) Benedek Elek Óvoda óvoda-fejlesztési pályázaton indulásának támogatása
62/2012.(V.30.) Döntés a Habány György képviselő által feltett kérdésekre adott jegyzői
válaszadással kapcsolatban
63/2012.(V.30.) „Pedagógiával a gyermekekért” kitüntetés adományozása Blahó Éva
igazgatóhelyettes részére
64/2012.(V.30.) Szabóné Sőregi Melinda részére pénzbeli juttatás megállapítása
65/2012.(V.30.) Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
66/2012.(V.30.) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Rendelet száma:
Tárgya:
8/2012.(……)
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló törvény
rendelkezése alapján
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Csontos András
képviselő
3. Habány György
képviselő
4. Kassa László
képviselő
5. Molnár Istvánné
képviselő
6. Tari István
képviselő,
valamint Dr. Keresztes Katalin jegyző, Rendik Anita szoc. és gyámügyi ügyintéző, Kiss Edit
HECS intézményvezető, Erdős Andrea családsegítő, Berta Imréné családgondozó, Filep
Bertalan iskolaigazgató, Blahó Éva isk. igazgatóhelyettes, Dencs Zsuzsanna Kft. ügyvezetője,
Vadászné Brand Eleonóra Kft. könyvelője.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Nagy Tamás alpolgármester
Napirend:
1./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról
2./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
3./ Beszámoló a HECS munkájáról
4./ A 2012/2013. tanév indításával kapcsolatos döntések meghozatala
5./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegének megtárgyalása
6./ A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása
7./ ÖNHIKI iránti igény benyújtásáról döntés
8./ Az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről rendelet alkotása
9./ „A Községrendezési és szabályozási előírások Hort Község Rendezési Tervéhez”
megjelölésű 7/1999. (X. 20.) Rendelet módosítása iránti kérelem tárgyában döntés
10./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból jelen van 6 fő, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Molnár Istvánné és Kassa László képviselőket javasolja. Kassa László elmondja,
hogy a testületi ülés közben távoznia kell, ezért nem tudja vállalni a hitelesítést, ezért Habány
György képviselőre kerül a javaslat. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadja a javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint a napirendre vonatkozóan is.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kéri a hozzászólásokat,
kérdéseket. A beszámoló 7. pontjában egy javaslat található, mellyel egyetértek. Célszerű
lenne létrehozni az ifjúsági klubot. Helyiség van is erre, kisebb felújítással rendbe hozható.
Az általános iskolás korosztály fölötti fiatalok részére nagyon fontos lenne. A csellengő
fiatalok hasznos időtöltését segíthetné elő a klub működése, megtöltve tartalommal. Szülői
felelősség és a rendőrség jelenlétének hiánya felvetődik a fiatalok viselkedésében.
Csontos András képviselő: Mi az elképzelés azzal kapcsolatban, hogy milyen programokkal
lehetne lekötni a fiatalokat, milyen korosztállyal lehetne kezdeni, milyen segítség kellene
hozzá?
Rendik Anita: Azt látom, hogy nem lehet motiválni a fiatalokat. Próbáltunk néptánc
csoportot létrehozni, de nem sikerült. Talán sport területén lehetne szervezni valamit.
Csontos András képviselő: Csak a fiatalokkal van probléma, vagy a programokban is lehet
olyan probléma, ami nem köti le őket? Ha olyan lehetőségük lenne, ami érdekelné őket,
valószínűleg járnának oda.
Kerek Oszkár polgármester: A Kulturális Centrum indult egy pályázaton, mellyel
informatikai eszközökhöz lehet hozzájutni. Ez talán lekötné őket. Mindenképpen szükség van
a felnőttek segítségére is ahhoz, hogy programjaikat tartalommal töltsük meg. Ha
megnyernénk néhány embert erre a célra, hasznos lenne a fiatalok számára (fazekasság,
hajókészítés, stb.).
Csontos András képviselő: Nem úgy nőnek fel a fiatalok, hogy munkára nevelés történne
akár a család, akár az intézmények részéről. Meglepődnek a munkaerő piacon, amikor
szembesülnek a munkával. A gyermekneveléssel foglalkozó pedagógusoknak is tudni kellene
ezt kezelni. A szülő és pedagógus felelőssége sok minden. A nyári napközi diákjai kimentek a
tsz. földekre, ahol érdeklődve figyelték pl. a gabonatermesztést.
Tari István képviselő: Ifjúsági Klub létrehozása nagyszerű gondolat, ha olyan ember vezeti,
aki elkötelezett. Olyan kulturális és egyéb programokat kellene szervezni, mellyel tág látókört
lehetne biztosítani a fiataloknak. Hozzá kell tenni, hogy a mai ifjúságnak más az igénye, nem
egyszerű feladat összefogni őket.
A szülők a felelősek elsősorban a gyerekekért, nem a pedagógusok. A pedagógusok így is
túlterheltek, hátrányos helyzetű gyerekeket nehezen tudnak felhozni.
Csontos András képviselő: Elsősorban nem nekünk kellene ezt meghatározni, hanem az
iskolának kellene ötletet adni. Sokszor csak az elképzelésre van szükség.
Tari István képviselő: Üzemlátogatásra is jártak korábban a gyerekek, ahol a munka világát
tanulmányozhatták.
Csontos András képviselő: A gyerekek otthon nem tudják megkülönböztetni a kertben
termelt növényeket.
Kassa László képviselő: Más világ volt korábban, és más van most. Az internet, kábel tv
világában rengeteg információhoz jutnak, mely nem minden esetben pozitív. A szülők nem
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tudnak foglalkozni velük, ezért beülnek a tv és számítógép elé. Modernebb lett a világ és el is
durvult, ilyen dolgokat látnak a tv-ben. A kertekben nem termelnek, hanem fűvel beültetik,
így nincs honnan tanulniuk alapvető dolgokat. Itt lenne szerepük a pedagógusoknak. A mai
gyerekek szüleit is a mostani pedagógusok tanították. Hatni közösen lehetne a gyerekekre,
szülők, pedagógusok együtt. Tönkremennek az értékeink, mert nem vigyáznak semmire,
rongálnak. Jól benne van a beszámolóban a szülők felelőssége, de a társadalom felelőssége is
szerepet játszik.
Molnár Istvánné képviselő: A családból kellene kiindulni. A lakosság számának
csökkenéséről megdöbbenve olvastam. Jónak tartom a beszámolót, és elfogadásra javaslom.
Kerek Oszkár: Nem azt kell néznünk, hogy kinek mi a felelőssége, hanem azt, hogy mi itt
mit tudunk tenni. Ha mozira van igény, legyen, ha arra van szükség, hogy ültessenek növényt,
legyen.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
52/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Berta Imréné: Nem készültem szóbeli kiegészítéssel, de több gondolat jutott eszembe az
előző témához kapcsolódva. Van probléma az általános iskolában, de van probléma az egész
társadalomban is. Hiányzik a kitartás a gyerekekből, tanulási problémával küzdő gyerekeknél
előbb-utóbb magatartási probléma is kialakul. Ezzel kitűnik a többi közül. Az elmúlt évben 63
gondozott gyermek volt, most már alig fél év alatt 37-nél tartunk. Hiányosságnak látom azt,
hogy több szülő nem érett a szülői szerepre. Erre is fel kellene készíteni őket. Nem érzik a
felelősséget. Okosan kellene szeretni a gyerekeket. Korlátokat kellene szabni szülőnek,
pedagógusoknak egyaránt. Ehhez értő emberekre lenne szükség.
Kerek Oszkár polgármester: Milyen hatékonynak bizonyulnak a találkozások problémás
családokkal?
Berta Imréné: 60-40%-ban van hatása, de vannak visszaesők. A szülők nem érnek rá
foglalkozni a problémák kezelésével, legalábbis ezt mondják. Családokon belül hiányzik a
kommunikáció, pedig úgy tűnik, a gyerekek igénylik. Nem hajlandóak kitartóan tenni a
változtatás érdekében.
Kerek Oszkár polgármester: A védelembe helyezést esetleg jó lenne több alkalommal
alkalmazni, hogy kikerülne a veszélyes helyzetből a gyerek.
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Berta Imréné: Ha a gyermeket kiemelik a családból és otthonba kerül, nem biztos, hogy jó
megoldás. Mindig mérlegelni kell, hogy milyen hatás várható. Nem megfelelően működik a
szakellátás rendszere, így nincs igazi jó megoldás.
Molnár Istvánné képviselő: A segítő beszélgetések, tanácsadások mennyire hasznosak?
Érezhető-e változás?
Berta Imréné: Határozottan jó hatása van a beszélgetéseknek. Vannak szülők, akik
átgondolják a dolgokat.
Habány György képviselő: Mindenkinek megvan a maga felelőssége. A beszámolót
készítőkre is oda kellene figyelni, folyamatosan felvetik a számítógép, és nyomtató
problémáját. Ezt kellene már megoldani. A munkakörülményeiket a legjobban biztosítani
kellene, hogy hatékonyabban tudják a munkájukat végezni. Nem olyan hatalmas összeg,
melyet nem lehetne megoldani.
Tari István képviselő: Amit a szülőkről hallottunk, bizonyítja, hogy szinte több baj van a
szülőkkel, mint a gyerekekkel. A dolgozók munkakörülményeinek javításával én is
egyetértek. Tartalmas, alapos beszámolót hallottunk, javaslom elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Februártól a HECS, és a gyermekjóléti szolgálat is átkerült egy
újabb épületbe, ezáltal jobb körülmények közé. A fűtésköltség is alacsonyabb lesz. Kaptak
nagy sebességű internet elérhetőséget, nagy teljesítményű nyomtatási lehetőséget, ezáltal
megvannak az eszközök a működéshez. Most még bútorra, számítógépre lenne szükség,
ahogyan a beszámolóban szerepel. Pályázati lehetőséget is szeretnénk erre igénybe venni.
Sorban próbáljuk megoldani a felvetett problémákat. Senki sem kérdőjelezi meg ezeknek a
fontosságát. Minden intézményben jellemző ez a probléma.
Tari István képviselő: Nagyszerű ötlet volt az áthelyezésük költségmegtakarítás miatt is.
Mindennek megvan a maga folyamata, és örüljünk, hogy kitalálta a Polgármester úr ezt az
áthelyezést, így költségmegtakarítás területén nagyon fontos, persze tovább kell fejleszteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a HECS munkájáról.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kiss Edit: Nincs kiegészítésem, várom a kérdéseket.
Kerek Oszkár polgármester: Az utóbbi években egy jó kapcsolat lévén sok embernek
tudunk biztosítani élelmiszer csomagokat. Éves viszonylatban több száz ember részesül
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ebben. Itt a dolgozóknak nagy szerepe volt az elosztásban. A Vöröskereszt Heves Megyei
Igazgatósága elismerésben részesítette önkormányzatunkat az együttműködése miatt, melyet
Heves megyében csak Hort kapott.
Kiss Edit: 3 éve minden évben volt adományosztás a Vöröskereszt és Élelmiszerbank
segítségével. Minden évben egyre kevesebb ember kaphatott csomagot, ezért az elosztás
nagyon nehéz feladat volt. Ezen kívül a családsegítés ruhákat kapott, az óvodás és iskolás
gyerekek pedig jégkrémet kaptak. Rengeteg munkával jár az adományok elosztása, ezért sok
helyen visszautasítják az adományokat.
Molnár Istvánné képviselő: A szociális étkezők száma csökken, a rászorulók száma pedig
növekszik. Akik nem tudják igénybe venni, de rászorultak lennének, hogyan oldják meg az
étkezésüket? Az árak emelkedése miatt nem tudják talán igénybe venni?
Kiss Edit: Indokként semmi komolyat nem tudnak mondani, ezek mondva-csinált indokok.
Mivel kevés a jövedelmük, a fizetnivalók után kevés pénzük marad, és nem tudják kifizetni az
étkezési díjat. Nem tudjuk, hogyan oldják meg étkezésüket.
Kerek Oszkár polgármester: Törvényi szinten milyen változás várható?
Kiss Edit: Hivatalos tájékoztatást még nem kaptam. A családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat összevonásra kerül, ezt lehet hallani. Ezzel nem a szolgáltatás színvonalát szeretnék
emelni, hanem a költségeket csökkenteni. Nem lehet annyira leterhelni a dolgozókat, hogy 1
fő el tudja látni mindkettőjük feladatát.
Sokszor munkaidőn kívül is próbálunk segíteni. Ha elveszik a segítőktől a munkát, ki lesz, aki
segít a családoknak?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A jelenleg jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok a
járáshoz kerülnek, az alanyi szinten járó szociális ellátások is, csak a testület vagy bizottság
által adható ellátások ügyei maradnak. Nem lesz meg a közvetlen napi kapcsolat az
ügyfelekkel.
Kerek Oszkár: A helyismeret, emberismeret most működik, de ha a feladatok elkerülnek,
nem fogják tudni, ki a rászorult, ki milyen körülmények között él.
Kiss Edit: Sok ember szégyelli anyagi gondjait, ezért nehezen beszél róla. Ha idegen
környezetben kellene ezeket elmondani, nem biztos, hogy ki tudnak tárulkozni, főleg az
idősek.
Csontos András képviselő: Helyi szinten kellene megoldani a problémákat, a járásokban
nem fogják megoldani. Az idősek nagyon súlyos esetben kérnek csak segítséget. Rá kellene
venni a rászorulókat, hogy pl. tüzelőt akár már most kellene gyűjteni, mert van a határban.
Nem mindig a pénzzel lehet megoldani a problémákat, megfelelő gondolkodással szélesebb
társadalmi réteggel együtt kellene segíteni.
(Kassa László képviselő távozik: 16.28-kor, a jelenlévő képviselők száma 5 főre változik.)
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Molnár Istvánné képviselő: Az a tapasztalat, hogy azok az emberek, akik legjobban
rászorultak, nem művelik kertjeiket, rá kellene szoktatni őket az önellátásra. Vissza kellene
őket irányítani a régi életmódra.
Kiss Edit: Országosan van ilyen kezdeményezés, de a családok nem igazán élnek a
lehetőséggel.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor juthatna valaki segélyhez, ha megnézik az udvart,
kertet, sőt van, ahol étkezési jegyet adnak.
Habány György képviselő: A kertművelés nagyon összetett dolog, nem biztos, hogy meg is
tudnak belőle termelni minden élelmiszert. Permetezni, locsolni, érteni kell hozzá, ez nem
megoldás.
Csontos András képviselő: Az időseket nem kell visszavezetni a munka világába, de a
fiatalabb korosztályt feltétlenül igen. Régen állatokat neveltek, élelmiszert termesztettek, erre
most is szükség lenne.
A munkavállalók hozzáállásával is nagy probléma van, mert nem képesek megfelelő
munkavégzésre. Faluhelyen sem ismerik a növényeket.
Kerek Oszkár polgármester: Van egy légi felvétel, melyen jól látszódik, hogy alig művelik
Horton a kerteket.
Habány György képviselő: Szomorú, hogy Csontos András képviselő csak ilyen emberekkel
találkozik. Én pedig többségében olyanokkal találkozom, akik bármilyen munkát
elvállalnának, ha lenne.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HECS munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

4./ Napirend megtárgyalása:
A 2012/2013. tanév indításával kapcsolatos döntések meghozatala.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Erre még nem volt példa, hogy előre tájékoztat bennünket az
iskolaigazgató a következő tanév indításának körülményeiről.
Filep Bertalan: Az előterjesztésben szerepelnek a törvény által meghatározott feltételek.
29 horti gyermeket írattak be eddig első osztályba, közöttük vannak hátrányos helyzetűek is.
Van egy család, akik Budapestről Ecsédre költöznek, de ide szeretnék járatni gyermeküket,
így a létszám alapján kettő I. osztályt szeretnénk indítani, mely nem jár külön anyagi
kiadással, mert két nyolcadik osztály végez. Kérem a Képviselő-testület támogatását.
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Tari István képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a kérést. Felhívom a
figyelmet arra, hogy örülni lehet annak, ha szeretnének máshonnan ide járni, de nem biztos,
hogy előnyös, ha más településről idejárnak problémás gyerekek.
Filep Bertalan: Befogadó iskola lehetünk, növekszik a létszám. Megvizsgáljuk a gyermek
ellenőrzőjét, magyar, matematika osztályzat, napló másolata szükséges ahhoz, hogy el tudjuk
dönteni a felvételét. Lehet, hogy nem tudunk minden hibát kiszúrni, de vissza is lehet
utasítani.
Habány György képviselő: Híve vagyok a kis létszámú osztályoknak, támogatom a két első
osztály indítását.
Kerek Oszkár polgármester: Saját iskolánk, saját gyermekeink érdekeit kell szem előtt
tartani. Lehet, hogy a feltételek hamarosan megváltoznak, de az intézménynek működnie kell,
és az a kívánatos, hogy kisebb létszámú osztályok legyenek.
Szavazásra bocsátja a két I. osztály indításának támogatását. A Képviselő-testület 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Batthyány József
Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben két első osztály indítását engedélyezi.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Filep Bertalan: Megköszöni a Képviselő-testület döntését.

5. / Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegének megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Tari István képviselő: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Az elmúlt időszakban
végzett munkát jónak értékelem, megköszönöm az ügyvezető munkáját. Javasolom az
előterjesztés elfogadását.
Kaszáné Dohar Piroska Kft. FB elnöke: Az FB is megtárgyalta az anyagot.
Dokumentumokat, szabályzatokat áttekintettük. A Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően
működik, az ügyvezető is megfelelően végzi munkáját.
Vadászné Brand Eleonóra Kft. könyvelője: A Kft. könyvvizsgálója nem tudott eljönni. A
könyvvizsgálói jelentés holnapra elkészül, és eljuttatja ide. Az előzetes jelentésnek
megfelelően.
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Dencs Zsuzsanna: Nyereségesre sikerült kihozni a kft-t. Nagyon sok munka van mögötte.
Adók befizetésre kerültek, állok rendelkezésre a kérdésekre.
Vadászné Brand Eleonóra Kft. könyvelője: A nonprofit kft. egy kicsit bizonytalan helyzet,
mert mégis elvárják, hogy profitot termeljen. Jóval több lett a bevétel, mely sok aprólékos
munkát igényelt a kft. ügyvezetőjétől, főleg ilyen törvényi változások követése mellett. Nem
egészen jó, hogy ő kezeli a pénzt, ez vitatható, más személynek kellene ezt végezni. Minden
az ő kezei között folyik, egyre nagyobb a forgalom, ezért nem szerencsés ez az egyszemélyi
dolog.
Kaszáné Dohar Piroska: Ezt már az FB is jelezte korábban.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. működésénél még vannak lehetőségek a bevételek
növelésére. December 31-től újabb bevételi forrása lesz, ahol tulajdonképpen csak bevétel
lesz, kiadás nem (közvilágítás karbantartás, szelektív hulladékgyűjtés). Várjuk a konkrét
jogszabályi változásokat.
Vadászné Brand Eleonóra könyvelő: Nehéz alkalmazkodni a nem egészen világos törvényi
előírásokhoz, ami nem határoz meg mindent konkrétan. Melegkonyhás kiszolgáló konyha
után fizetendő 1 ezrelék kifizetését nem tudjuk eldönteni, hogy ide vonatkozik-e, kell-e a
fizetni?
Tari István képviselő: A Központi Konyha megszűnésével milyen az étkeztetés minősége,
milyen visszhangot váltott ki? A konyhai dolgozók munkájával hogy van megelégedve?
Dencs Zsuzsanna: Az ételek minősége megfelelő, mennyisége lényegesen kisebb, de az
előírásnak megfelelőek az adagok. Meglátjuk, hogyan alakul a forgalom. A dolgozók
próbálják teljesíteni az elvárásokat. Baloghné a pénz beszedéséért, beszerzésekért, a készlet
kezeléséért, kintlévőség behajtásáért felelős. Cseh Józsefné a helyettese. A Munkaügyi
Központ támogatását igénybe vesszük az alkalmazottakra.
Nehéz átállni arra, hogy előre fizessék a térítési díjat. 11 gyermeknél jelentkezik nem fizetés.
Levélben fogom a szüleiket megkeresni. Ne maradjon éhes a gyermek. Hétfőn a gyermekek
nagyon sok repetát esznek. Van, aki otthon nem eszik semmit. Jellemző a leszegényedés.
A HECS vezetővel, családsegítővel, szociális ügyintézővel egyeztetünk, hogy hanyagságból
nem fizet esetleg a szülő, vagy szociális probléma miatt. Próbáljuk megfelelően kezelni
ezeket a problémákat
Tari István képviselő: Tízórai, uzsonna hogyan alakul? A konzerv nem biztos, hogy
szerencsés megoldás, bontatlanul kapják meg, nem bírnak vele a gyerekek.
Dencs Zsuzsanna: Dietetikus állítja össze az étrendet a gyermekélelmezés biztosításához.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola és az óvoda jelezte, hogy változott a gyermekek
megfelelő ellátása, azt kapják, ami nekik való.
Szigorúan kell azonban a szülői hozzáállást kezelni a nem fizetés miatt. Természetesen a
szociálisan rossz helyzetbe kerültek másképp kezelendők, mint a trehányságból nem fizetők.
Ezt megfelelően kell kezelni. Nem lehet megengedni az adósság felhalmozódását.
Dencs Zsuzsanna: Kezelni kell ezeket a helyzeteket, de a gyermekeknek enni kell.
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Molnár Istvánné képviselő: Finoman kell kezelni, hogy a gyermekek lelkivilágában sem
okozzunk kárt, mert tényleg vannak olyan gyermekek, akik csak az intézményben étkeznek.
Az étkezők létszáma hogy alakult az előzőekhez képest? Az ebéd kiszállítása hogyan
történik? Az ebéd árán mennyi a Kft. haszonkulcsa?
Dencs Zsuzsanna: Az adag-számban csökkenés van, mivel a Tsz. máshonnan rendelte az
ebédet. A szociális étkezők száma nem változott, maradt a régi, illetve van diabetikusan
étkező. Minden cégnél titkosan kezelik az árpolitikát. A beszerzési árak nyilvánvalóak
mindenki számára, a Kft. haszna üzleti titokból nem publikus. Egészen más az árkialakítás az
óvodások adagjánál, mely lényegesen kisebb, mint a felnőtté, ezért nem lehet egy kalap alá
venni.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. nem fizethet rá, mivel költsége van. Ezt zárt ülés
keretében lehetne megtárgyalni.
Tari István képviselő: A beszerzés nagykereskedelmi áron történik, az eladás
kiskereskedelmi áron. Természetes, hogy van közötte különbség.
Habány György képviselő: A konyháról átvett dolgozók milyen státuszban vannak?
Dencs Zsuzsanna: Határozatlan idejű szerződésük van, a korábbi munkabérrel és
munkaidővel.
Habány György képviselő: Úgy tudom, hogy munkanélküli állományba kerültek eddig,
legalábbis ezt hallottam. Ezt az időt nem számítják be a 40 éves munkaviszonnyal történő
nyugdíjba vonulásnál.
Dencs Zsuzsanna: Folyamatos munkaviszonyuk van, az elején is megkapták a teljes bérüket.
Habány György képviselő: Szó sem volt szó arról, hogy így kerülnek át a dolgozók a Kfthez. A Polgármester úr garantálta, hogy az áthelyezésre kerülő munkavállalók érdekei nem
sérülnek. A testület tagjai miért nem kaptak erről tájékoztatást? Ez elvi dolog.
Dencs Zsuzsanna: Pályázat útján került minden dolgozó a Kft-be, másképp nem megoldható,
mert a Kft. nem rendelkezik olyan pénzeszközzel, hogy ne kelljen ezt igénybe venni.
Vadászné Brand Eleonóra könyvelő: Mögöttes felelősséget szeretnék vállalni. Mi adtuk ezt
a tanácsot a Kft. ügyvezetőjének a támogatás elérése érdekében. Ügyesen, jó kapcsolatot
keresett az ügyvezető, hogy megkapja a pályázatot. Így csak technikai munkanélküliségről
van szó, ahol a dolgozók érdeke nem sérül.
Csontos András képviselő: Mint képviselőhöz intézték a kérdést a dolgozók, hogy miért így
lettek felvéve. Oda kell figyelni a kommunikációra a tulajdonosok tekintetében.
Tari István képviselő: Ha ténylegesen semmi kár nem éri a dolgozókat, akkor rendben van,
de tényleg tudatni kellene ilyen információkat a testülettel.
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. mérlegének elfogadását. A
Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2011. üzleti évről szóló egyszerűsített éves
beszámolóját jóváhagyja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel a Felügyelő Bizottság megbízatása lejár 2012. május
31-én, dönteni kell, hogy ők folytassák-e tovább ezt a tevékenységet. Megkérdeztem minden
tagot, hogy vállalják-e, igennel válaszoltak.
(Kassa László megérkezik 17.48 – kor, így a jelenlévők száma 6 fő.)
Tari István képviselő: A bizottság is javasolja a tagokat, de 2 évre.
Kaszáné Dohar Piroska: Úgy beszéltük meg a tagokkal, hogy további egy évre vállaljuk a
feladatot.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy újabb egy évre hosszabbítsuk meg a
megbízatásukat.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
57/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjaivá 2012. június 1.
napjától 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket újra
választja:
1./ Fabu Béla (an: Maklári Ilona) 3014 Hort, Rózsa Ferenc út 15. szám alatti lakos
2./ Kaszáné Dohar Piroska szül. Dohar Piroska (an: Császár Piroska) 3014 Hort, Bajcsy
Zsilinszky út 100. szám alatti lakos
3./ Terényi Mihály (an: Godó Margit Sarolta) 3014 Hort, Bajcsy Zsilinszky út 21/A. szám
alatt lakos.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztásának
cégnyilvántartásban történő bejegyzése érdekében történő eljárásban való képviseletre Dr.
Veres András ügyvédet kérje fel.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
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Határidő: haladéktalanul.

Kaszáné Dohar Piroska: Korábban is jeleztük már, hogy nem teljesen szabályos, hogy az
ügyvezető egy személyben a pénzkezelést is végzi. Kérjük, hogy a Képviselő-testület szabjon
meg egy határidőt ennek rendezésére.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy június 30-i
határidővel foglalkozzon a kérdéssel a Képviselő-testület. A testület 5 igen szavazattal, és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
58/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének, ügyvezetőjének
és könyvvizsgálójának jelzése alapján megállapítja, hogy a Kft-nél a törvényes számviteli és
pénzkezelési fegyelem biztosítása érdekében meg kell oldani, hogy a kötelezettségvállaló, az
ellenjegyző és a házi pénztárt kezelő személye elkülönüljön.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint a Kft. ügyvezetőjét, hogy
a jelen határozat szerinti személyi feltételeket biztosítsák.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Dr. Keresztes Katalin jegyző
Szalainé Dencs Zsuzsanna ügyvezető
Határidő: 2012. június 30.

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
ÖNHIKI iránti igény benyújtásáról döntés.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Javasolom, hogy ismét igényeljük meg ezt a támogatást. A
törvényei feltételeknek megfelelünk, 30 M Ft hiánnyal fogadta el a testület a költségvetést,
ezért feltétlenül szükségesnek tartom.
Kassa László képviselő: Mennyire lesz reális a 30 M Ft hiány teljesülése? Korábban is azért
volt hiányra tervezve a költségvetés, hogy meg lehessen ezt igényelni. Ledolgozható a hiány,
mi várható?
Dr. Keresztes Katalin: Várható a hiány, ezért sokat segítene az önkormányzat anyagi
helyzetén az ÖNHIKI támogatás.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az ÖNHIKI pályázaton való részvételt. A
Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
59/2012. (V. 30.) sz. Határozat
1. Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
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2. Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő feletti.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 47.500.000,-- Ft összegű bevételt tervez.

III.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 30.000.000,-- Ft összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.

IV.

b) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
c) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V.

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §.
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről rendelet alkotása.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Május végéig hatályon kívül kell helyezni a szabálysértési
tényállásokat tartalmazó helyi rendeleti rendelkezéseket, mert április 15-től csak a törvény
határozhat meg a szabálysértési tényállásokat. Törvényi kötelezettségünk a helyi rendeleteink
ilyen irányú módosítása.
Habány György képviselő: Hiányolom, hogy nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a §-ra
hivatkozás mit jelent? Ez nincs leírva.
Az üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása mit takar?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa az ide vonatkozó rendelkezést.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását. A
Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (……..) Rendelete
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Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes önkormányzati rendeleteinek a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggő módosításáról

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti:
1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről
a település tisztaságáról szóló 3/2001. (II. 14.) Rendelete 13. §-ának (4) – (5) – (6)
bekezdései
2. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről
szóló 10/2004. (IV. 15.) Rendelete 10. § (2) bekezdése,
3. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi jelentőségű
természeti területek, értékek és emlékek védetté nyilvánításáról, a
természetvédelem helyi szabályairól szóló 14/2007. (IX. 14.) Rendelete 7. §-a,
4. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva
tartási rendjéről szóló 20/2007. (IX. 30.) Rendelete 4. §-a,
5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (I. 30.) Rendelete 7. §-ának (3) – (4) bekezdései,
6. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2011.
XI. 01.) Rendelete 15. §-a, és az ezt megelőző „IV. Szabálysértések” Fejezet cím,
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. / Napirendi pont megtárgyalása:
„A Községrendezési és szabályozási előírások Hort Község Rendezési Tervéhez”
megjelölésű 7/1999. (X. 20.) Rendelet módosítása iránti kérelem tárgyában döntés
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Két évvel ez előtt elfogadta a testület a rendezési tervet, mely
szerint egy ingatlanon csak egy lakóház építhető. Érkezett egy lakossági kérelem, mely szerint
kérik ennek a szabálynak a módosítását akként, hogy legyen lehetőség két lakóház építésére is
az olyan telken, melynek nagysága ezt megengedi. Az állami főépítésszel és Kovács Miklós
tervezővel egyeztettem. Mivel a kérelem szerinti módosítás nem teszi szükségessé az egész
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rendezési terv átdolgozását, ha a Képviselő-testület ezt támogatja, akkor csak a rendelet
szövegét kell módosítani, viszont az előzetesen a módosítási szándékot szakhatóságok felé
kell jelezni. A Képviselő-testületet kérem, hogy állapítsa meg, hány m2 fölötti területeknél
engedélyezi, hogy egy ingatlanon két lakóház is épülhessen. Lehet pl. 2000 m2 fölött
beszabályozni ezt a teleknagyságot. Kb. 16-18 szakhatóságot értesíteni kell a módosítási
szándékról, valamint a lakosságot is tájékoztatni kell erről. Amennyiben senki sem ellenzi,
akkor lehet a testületnek a vonatkozó rendeletét módosítani, és ez nem kerül semmibe az
önkormányzatnak.
Molnár Istvánné képviselő: 1400-1500 m2-t javaslok a 2000 helyett, főleg a saroktelkek
miatt, ha lehetséges.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lakossági igény alapján egyetért a
település helyi építési szabályzatának módosításával, miszerint amennyiben az ingatlan
területe az 1400 m2-t eléri, abban az esetben az ingatlanon két lakóépület valósítható meg.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a helyi építési szabályzat módosítására
vonatkozó szándékról tájékoztassa az érintett szakhatóságokat.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Óvodafejlesztésre van pályázati lehetőség 100 %-os
támogatottsággal, mely a következő dolgok megvalósítását teszi lehetővé: tornaszoba, udvar,
fejlesztési eszközök, bútorok, versenyek, szakmai fórumok szülőknek, kirándulás, képzések,
tréningek dolgozóknak. Maximum 12 M Ft-ot szeretnének megpályázni az óvodában.
Szavazásra bocsátja az óvodai pályázat elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
61/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Benedek Elek
Óvoda pályázatot nyújtson be 11,4 millió forintra az óvoda-fejlesztésre kiírt pályázati
felhívásra. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázathoz önerő biztosítása nem
szükséges.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről az Óvodavezetőt értesítse.
Felelős: Dr. Keresztes Katalin jegyző
Határidő: haladéktalanul.

Habány György képviselő: Szeretném megkérdezni a jegyzőnőtől, hogy a Hősök terén mi
történt a legutóbbi testületi ülés óta?
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Jelentette az érintett lakos, hogy lemetszette a borostyánt, de
kiderült, hogy csak az alját vágta le, tehát nem oldódott meg a probléma. Bírságot ki lehet
szabni, de a borostyán attól ott marad.
Habány György képviselő: Ki kell szabni a bírságot mindenképpen. Jelzem, hogy abban az
utcában tovább haladva is az utcai világítást takarja a fenyőfa. Az Ady Endre utcában is
kihajlik egy fa a járdára, mely egy Kft. és egy másik tulajdonosé. Kérem itt is felszólítani a
tulajdonost, hogy tegyen rendet, de mind ez ne az önkormányzat költségén történjen.
Írásos választ kértem a legutóbbi testületi ülésen feltett kérdéseimre a jegyzőnőtől, meg is
kaptam. A kérdésem az, hogy komolyan gondolta-e jegyző asszony a választ?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Igen, komolyan gondoltam.
Habány György képviselő: Felolvassa a választ, majd kijelenti, hogy ezt a választ nem
fogadja el az alábbiak miatt:
Valóban igaz, hogy Erdélyiné közreműködésével történt a rendkívüli ülés összehívása
telefonon, de az összehívásra vonatkozó SZMSZ előírások több helyen sérültek:
- nem közölték, hogy a konyha ügyét is tárgyalni fogja a testület, holott ez a költségvetést
érintő téma és az előző testületi ülésen külön napirendi pontként lett tárgyalva, melyről
testületi döntés is született.
- mivel az összehívásnál az írásbeliség mellőzve lett, előre indokolni kellett volna a sürgősség
okát, mely nem történt meg
- az összehívás és a testületi ülés között nem volt meg az előírt határidő
A kérdésre adott válaszban nem kaptam olyan indokot, mely a testületi ülés összehívásának
rendkívüli sürgósségét kellően alátámasztotta volna. Szerintem nem volt sürgős, és a
jegyzőkönyvből is ez derült ki.
Nem minden tárgyalandó napirend került ismertetésre.
Azt, hogy az összehívás és a testületi ülés között nem volt meg az előírt határidő Ön is
elismerte.
Fentiek alapján ismét kérem a hivatkozott testületi ülésen hozott határozatok
érvénytelenítését.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Én sem tudtam, hogy mi a sürgősség oka, de ha megjelent 4
képviselő, és szavazott, akkor az ott született határozatok érvényesek.
A Polgármester úr meg tudja indokolni a sürgősséget. Jogászként azzal indokolom a
sürgősséget, hogy a konyha évek óta veszteséges, dönteni kellett, hogy ez ne folytatódjon
tovább. Az Alpolgármester részére az 1 M Ft-os keret meghatározása sürgős volt, hogy az
Óvoda működése biztosított legyen. Ezek indokolttá tették a Képviselő-testület összehívását.
Ezeken kívül még voltak olyan témák, melyeket egyúttal napirendre tűzött a Polgármester úr.
Habány György képviselő: Az Ön véleménye alapján a hivatkozott testületi ülés a megjelent
képviselők száma alapján minimálisan, de határozatképes volt. Ez így van, de mivel nem az
SZMSZ vonatkozó előírásainak megfelelően történt összehívása, így az jogszerűtlen. Ezért
kértem az ott hozott határozatok érvénytelenítését Előző héten nem tudtuk, hogy nem lesz
elég a keret az Alpolgármester úrnak? Az SZMSZ szerint előre kell indokolni. Ennek
betartása sérült, és az összehívás időpontja sem volt megfelelő. A konyha kérdését a testület
megtárgyalta és döntött, az Ön által felhozott indokok már az előző ülésen is ismertek voltak,
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ezért semmi nem indokolta az újratárgyalást, ill. a sürgősséget, legfeljebb az, hogy a
Polgármester úrnak volt sürgős. Egyébként a Polgármester úr a mai napig nem válaszolt arra a
kérdésemre, hogy milyen új eddig általunk nem ismert körülmény merült fel, ami
sürgősséggel indokolta a konyha ügyének újratárgyalását, ezért erre ismét kérem írásbeli
válaszát.
Kassa László képviselő: Nem a jegyzőnő a hibás, de egyetértek Habány Györggyel.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Felolvassa az SZMSZ ide vonatkozó részét. A jövőre nézve
okulni kell ebből, be kell tartani az SZMSZ rendelkezéseit.
Habány György képviselő: Én nem fogadom el a választ, és kérem, hogy szavazzunk arról,
hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a jegyzőnő válaszadását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a
jegyzőnő által leírt választ. A szavazás eredménye: 3 nem szavazat, 2 igen szavazat, 1
tartózkodás. A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

62/2012. (V. 30.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Habány György képviselőnek a 2012.
április 25-én megtartott testületi ülésen a Jegyzőhöz intézett kérdéseire a Jegyző által adott
választ nem fogadja el.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a következő témákat zárt ülés keretében
tárgyaljuk meg. A nyílt ülést bezárom.
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
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