JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. október 24-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
120/2012.(X.24)
121/2012.(X.24)
122/2012.(X.24)
123/2012.(X.24)
124/2012.(X.24)
125/2012.(X.24)
126/2012.(X.24)
127/2012.(X.24)
128/2012.(X.24)
129/2012.(X.24)
130/2012.(X.24)
Rendelet száma
13/2012.(X.25.)

Tárgya:
A Kulturális Centrum munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Települést Üzemeltető Iroda munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának
módosítása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Társulási
Megállapodásának módosítása
Járási hivatalok kialakításához kapcsolódó Megállapodás, valamint annak
mellékleteinek elfogadása
Bursa Hungarica pályázat kiírása
Döntés Leader pályázat keretében piac építéséről, valamint fő tér
fejlesztéséről
Közvilágítás szolgáltatási szerződés meghosszabbítása az ÉMÁSZ-szal
Közbeszerzési eljárás megindításáról döntés (étkeztetési feladatok
ellátása)
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Eseti segély iránti kérelmek elbírálása
Tárgya:
Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én megtartott
nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző, Cseh Katalin Bernadett
Kulturális Centrum igazgató, Molnár Ferenc Települést Üzemeltető Iroda vezetője, Dencs
Zsuzsanna Kft. ügyvezető
A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
2./ Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról
3./ Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának, valamint
Társulási Megállapodásának módosítása székhely változása miatt
4/ Járások megalakulása
5./ 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, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az eredetileg 3. napirend
előadója nem tudott megjelenni, ezért javaslom, hogy az Idősügyi Tanács tájékoztatóját a
későbbiekben tárgyaljuk meg.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csontos András képviselőt és Dr. Nagy Tamás alpolgármestert
javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Kulturális Centrum munkájáról
(Írásos anyag mellékelve)
Cseh Katalin Bernadett: Nem szeretném kiegészíteni a beszámolót, válaszolok a kérdésekre,
amennyiben van.
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Habány György képviselő: Láttam a beszámolóban, hogy csak 2 dolgozó van a Kulturális
Centrumban.
Cseh Katalin Bernadett: Van még egy közhasznú dolgozó is a Könyvtárban, valamint a Kft.
alkalmazottjaként a takarítónő.
Habány György képviselő: A munka is kikerült a feladatok közül, vagy csak a bérleti díj
összege?
Cseh Katalin Bernadett: A Kft. alkalmazottja végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat.
Csontos András képviselő: A digitalizálás mit jelent?
Cseh Katalin Bernadett: Katalógus készül gépi feldolgozásban.
Molnár Istvánné képviselő: Ha jól értelmezem, interneten tájékozódhatok arról, hogy az
általam keresett könyv megtalálható-e a könyvtárban.
Cseh Katalin Bernadett: Igen.
Kerek Oszkár: Lehetőségünk nyílik arra, hogy a megyei könyvtárral online-kapcsolatba
kerüljünk. Létszámot nem fogunk emelni, mert nem csak a kistérség fog megszűnni, hanem
megszorítások is lesznek jövő évtől. Át kell gondolnunk, hogy mit tudunk működtetni a
rendelkezésre álló összegből.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A számítógépre vitel fog teljesülni 2012-ben?
Cseh Katalin Bernadett: Az időpont 2013-ra vonatkozik, véletlenül szerepel ott a 2012. év.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 400 körüli az aktív könyvtári tagok száma, ezt
megfelelőnek tartja – e?
Cseh Katalin Bernadett: 3-4 évvel ez előtt magasabb volt ez a szám, de tulajdonképpen a
lakosság 10%-a, ami jónak mondható.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak alapvető feladataink, melyek kötelezőek, de nem
biztos, hogy mindent meg tudunk valósítani, melyet a beszámolóban leírnak. A fontosabb
dolgokat próbáljuk megoldani, de mindent nem.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2012.(X.24.) sz. Határozat
Horti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

a

Kulturális

Centrum

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Települést Üzemeltető Iroda munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Molnár Ferenc: Mindent leírtam a beszámolóban. Szívesen válaszolok a kérdésekre. Itt
jegyezném meg, hogy a KIA lerobbanása miatt sokszor bajban vagyunk. Jó lenne helyette
másik autó.
Csontos András képviselő: A 3 emberrel, ill. időnként a közhasznúakkal elegen vannak-e a
szakmai munkában?
Molnár Ferenc: A szakmai munkára elegen vagyunk, fűnyírásnál, hó eltakarításánál szükség
van közmunkások bevonására.
Csontos András képviselő: A hó eltakarítás gépesítése nem lenne célszerűbb?
Molnár Ferenc: Nem tudom, hogy erre van-e anyagi lehetőség
Habány György képviselő: Buszmegállók környékén vannak még hiányosságok a
hóeltakarítás terén. Villanyszerelési munkálatokat végeznek-e?
Molnár Ferenc: Jelenleg van egy villanyszerelő közmunkásunk.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A Munkaügyi központ küldött levelet arra
vonatkozóan, hogy szeretnénk-e közhasznú foglalkoztatottat alkalmazni hóeltakarításra.
Valószínűleg Hatvan is tud biztosítani embereket. Egyszerre kellene mindenhol jelen lenni,
ezért kritikus ez a dolog.
Molnár Istvánné képviselő: Folynak-e tisztasági festések az intézményekben? Sok munka
elvégzése megtörtént. El tudják látni ezt a sokrétű munkát, vagy külső segítséget vesznek
igénybe?
Molnár Ferenc: El tudjuk végezni ezeket a munkákat. Időnként vannak szakmunkás
közhasznúak is.
Kerek Oszkár polgármester: Abban az esetben van szükség külső emberre, ha valami
speciális szakmai munkavégzés szükséges.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települést Üzemeltető Iroda
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának, valamint
Társulási Megállapodásának módosítása székhely változása miatt.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az intézmény neve, székhelye és címe:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.”
2. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük:
5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
- családsegítés feladatellátás
- gyermekjóléti szolgáltatás
- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.)
5.2

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
- Támogató Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.
5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
- Idősek nappali ellátása
telephely: Hajós Alfréd u. 5.
- Házi segítségnyújtás
telephely: Kossuth tér 15.
- Szociális étkeztetés
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telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.
5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Egészségügyi Szolgálat
- Anyatejgyűjtő
telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.
- Védőnői Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. ,
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
5.5.

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Bölcsőde (szakmai vezető irányításával)
Bölcsőde székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.
Bölcsőde telephelye: 3000 Hatvan, Mohács u. 3.”

3. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város
Önkormányzatának tulajdona. Ez alól kivételt képez az intézmény székhelye,
melyet Hatvan Város Önkormányzata, mint a társult önkormányzatok gesztora
bérel.
12.1.

Hatvan, Kossuth tér 15. (székhely): 5233 hrsz.
- hasznos alapterület: 561 m2

12.2.

Hatvan, Balassi Bálint út 25. (telephely): 2869 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 20 m2

12.3.

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. (telephely): 2605/1 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 18 m2

12.4.

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11. (telephely): 2001 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 90 m2

12.5.

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.
- telek: 904 m2
- hasznos alapterület: 90 m2
- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő

12.6. Hatvan, Bástya u. 8. (telephely): 2690 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 110 m2
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12.7.

Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz.
- telek: 2648 m2
- hasznos alapterület: 220 m2
- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő

12.8.

Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. : 3978/20 hrsz.
- telek: 2882 m2
- beépített alapterület: 1458 m2
- hasznos alapterület: 1114 m2
- Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő

12.9. Hatvan, Horváth Mihály út 17. (telephely): 4568/7/A/5 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 117 m2
12.10.

Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz.
- telek: 909 m2
- beépített alapterület: 343 m2
- hasznos alapterület: 221 m2
- Bölcsőde: férőhelyek száma: 24 fő

12.11. Hatvan, Vécsey u. 2/a. (telephely): 5296 hrsz.
- közös használatú ingatlanból: 30 m2 ”
4. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Hatályba lépés:
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011.
február 1-jei, 2011. június 1-jei, 2012. március 20-i, 2012. szeptember 1-jei,
valamint 2012. november 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”
5. Az Alapító Okirat Záró rendelkezések pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Záró rendelkezések:
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata
2010. április 15-én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011.
június 1-jei hatállyal módosítottak, és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. március 20-ai hatállyal, 2012.
szeptember 1-jei hatállyal, valamint 2012. november 1-jei hatállyal az alábbi
határozatokkal módosítottak:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz.
határozatával,
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz.
határozatával,
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz.
határozatával,
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz.
határozatával,
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................../2012. (....) sz.
határozatával,
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete …...................../2012. (....) sz.
határozatával,
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …......./2012. (....) sz.
határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…..../2012. (….) sz. határozatával.
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….…..../2012. (....) sz.
határozatával,
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete ..../2012. (....) sz.
határozatával,
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ...….../2012. (....) sz.
határozatával.”
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, továbbá felhatalmazza Hort község
polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2012. november 1.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Társulási Megállapodás módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 123/2012. (X.24.) számú
határozatával egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. november 1. napi hatályba
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:
1. A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér
15.)”
2. A társulási megállapodás 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi
tag által történt jóváhagyást követően 2012. november 1. napján lép hatályba.”
3. A társulási megállapodás Záradék helyébe a következő rendelkezés lép:
„Záradék:
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi határozataikkal hagyták
jóvá:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2008. (I. 29.) számú határozata, 34/2008. (IV. 8.) számú határozata, 114/2010.
(XII. 14.) számú határozata, 28 /2011. (III. 31.), 20/2012. (III. 31.), 53/2012. (VII.
12.) számú határozata, és az …………/2012. (………..) számú határozata
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2008. (I. 15.) számú határozata, 24/2008. (IV. 14.) számú határozata, 90/2010.
(XII. 7.) számú határozata 20/2011. (III. 30.) számú határozata 21/2012. (II, 22.),
126/2012. ((VII. 18.) számú határozata és a ………./2012. (…) számú határozata
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
157/2012. (IX. 11.) számú határozata és a …………./2012. (…..) számú
határozata
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2008. (I. 29.) számú határozata, 148/2008. (IV. 10.) számú határozata,
412/2008. (VIII. 28.) számú határozata, 708/2010. (XII. 16.) számú határozata és
205/2011. (IV. 28.) számú határozata 93/2012. (II. 22.), 434/2012. (VI. 28.)
számú határozata és a ………/2012. (………..) számú határozata
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2008. (I. 30.) számú határozata, 51/2008. (IV. 15.) számú határozata, 263/2010.
(XII. 17.) számú határozata 72/2011. (III. 28.) számú határozata 57/2012. (III.
19.), 146/2012. (VII. 23.) számú határozata és a …………/2012. (…..) számú
határozata
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2012. (IX. 5.) számú határozata és a ………../2012 (……..) számú határozata
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2008. (I. 29.) számú határozata, 37/2008. (IV. 14.) számú határozata, 108/2010.
(XII. 23.) számú határozata, 33/2011. (IV. 28.) számú határozata 12/2012. (II.
20.), 52/2012. (VIII. 29.) számú határozata és a ………/2012. (………) számú
határozata
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2008. (I. 30.) számú határozata, 14/2008. (IV. 9.) számú határozata, 1/2011. (I.
12.) számú határozata, 33/2011. (III. 25.) számú határozata, 18/2012. (III. 19.),
66/2012. (VIII. 30.) számú határozata és a ……/2012. (….) számú határozata
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2012. (VIII. 22.) számú határozata és a ……………/2012. (…) számú
határozata
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Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete
182/2012. (VIII. 28.) számú határozata és a ……/2012. (…) számú határozata
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2012. (VIII. 30.) számú határozata és a …………./2012. (….) számú
határozata”
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, továbbá felhatalmazza Hort község
polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2012. november 1.
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Járások megalakulása.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Elég tetemes anyag került kiküldésre a napirenddel
kapcsolatban.
2013. január 1-től kerülnek kialakításra a Járási Hivatalok. Heves megyében 7 lesz, köztük a
Hatvani is. A dolgozók a települési polgármesteri hivatal dolgozói közül kerülnek ki. Az ingó
és ingatlan vagyont is át kell adni.
Nagyon sok megbeszélésen vettünk részt polgármester úrral együtt, és külön is Hatvanban,
Egerben. Ezek után jött létre az irat anyag, amit kiküldtünk. Október 31-ig kell aláírni a
megállapodást.
A kiinduló pont az volt, hogy az önkormányzat jelöljön ki embereket, és velük együtt a tárgyi
eszközöket. Ha az önkormányzat nem ad át embert, akkor ők visznek. El kellett dönteni, hogy
kit tudunk nélkülözni. A személyi állomány nem fog rosszul járni, mert az eddig kapott bér
megmarad, és védett státuszban lesznek, nem küldik el őket.
Fő szempont az volt, hogy milyen feladatok kerülnek át a járásokhoz. Így került sor a
dolgozók kijelölésére. A Kormányhivatal vizsgálta, hogy megfelel-e ezeknek az embereknek
a képesítése. Azokat a személyeket, akik szerepelnek a mellékletben, elfogadta a
Kormányhivatal. Volt szó 5 emberről is, de ezt sikerült elkerülni. Még 1 technikai létszámot
kell átadni, mivel ott is lesznek olyan teendők, mely ezt indokolja, vele együtt adunk át 4 főt.
Kassa László képviselő: Megvan már, hogy kik azok a személyek?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A 3. sz. melléklet tartalmazza.
Molnár Istvánné: Arányban van-e az elvitt létszám és az itt maradt feladatok?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A Rendik Anita munkakörét viszik el nagy részben,
valamint a népesség nyilvántartást. Szerintem arányban van.
Az alanyi jogú ellátások mennek el (gyermekvédelem, közgyógyellátás alanyi jogon), viszont
amit helyi döntés alapján kapnak, az itt marad.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: MÖSZ rendezvényen vettem részt, ahol országos szinten
azt nyilatkozták, hogy a feladatok 67%-át viszik el, és 50% dolgozó marad.
Molnár Istvánné képviselő: Szerintem a bonyolultabb feladatok maradnak itt.
Kerek Oszkár polgármester: Holnap fogok arról tárgyalni, hogy az ügygondnokként az
maradjon, aki ismeri a helyi embereket. Sérül mindenképpen a hivatali munka.
Normatívákat sem fogjuk teljes egészében megkapni olyan mértékben, mint eddig.
Nem elég, hogy embert adunk, vinni kell a számítógépet, bútorzatot is.
Csontos András képviselő: Ahhoz, hogy felálljanak ezek a hivatalok, fél évvel a kezdés előtt
kellett volna összehozni, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző : Az új önkormányzati törvény előírja, hogy önálló
hivatalokban és közös hivatalokban is kötelező lesz alkalmazni aljegyzőt.
Eredményként kell elkönyvelni, hogy az előírt 5 főből 4-et kell csak adnunk összesen.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A költségvetési koncepcióban már szó volt arról, hogy a
hivatali dolgozók létszámánál is változás várható. Az itt maradottaknak valóban lesz jövőre
munkahelye? Nem biztos, hogy tudjuk alkalmazni őket.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ez a létszám, ami megmarad, nagyon kevés a feladatok
ellátására. A testület mondhatja azt, hogy a 6-ból 7-et, vagy 8-at kell alkalmazni. Nem jelenti
azt, hogy nem kell pótolni az odaadott létszámot. Jövőre valószínűleg kell felvenni
dolgozókat, mert túl sok a munka. Az átadott státuszt vissza lehet állítani.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskola nevelőtestülete megy az iskolatitkárral együtt, a
karbantartás marad. Ha azt is odaadjuk, pénzt vonnak el tőlünk. Az óvoda egyelőre marad.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Semmire sem lehet biztosan számítani. azt tudjuk, hogy
rengeteg feladat van, és sok esetben egyik pillanatról a másikra teljesíteni kell. Azonnali
feladatellátás van.
Csontos András képviselő: A személyek kiválasztása hogy történt? Ki döntötte el, hogy
melyik dolgozó menjen?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Helyben döntöttük el annak alapján, hogy ki, milyen
feladatot lát el, és az itt maradottak hogyan tudják ellátni a munkát.
Csontos András képviselő: Arra vigyázni kellene, hogy azok a szakemberek maradjanak itt,
akik szakmailag vitték eddig is a dolgokat.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Pontosan ezt vettük figyelembe.
Kerek Oszkár polgármester: A pénzügyről 2 fő megy, de 2 marad. Ott 1 státuszt jó lenne
feltölteni.
Habány György képviselő: Ha jól értettem azt nézték, hogy, alkalmasak-e azok az emberek
arra, hogy ellássák a feladatot?
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Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Nem akarok párhuzamot vonni, de Visontán 2
pénzügyes van, és nagyjából ugyanennyi intézmény van, mint Horton. A másik szempont: kit,
hogy lehet pótolni.
Rendik Anita munkakörének nagy részét elviszi a járás. Vilmányi Ildikó egyedül látja el az
adós feladatokat, Klauzmann Melinda munkavédelmis, illetve Anitától át tudja venni a
megmaradt feladatok egy részét. Vastagné Gyurcsó Marika anyakönyvvezető, pályázatos, és
még van a pénzügyön 4 ember, ott kellett lépni.
Hálátlan feladat volt, és nehéz döntés, nagyon át kellett gondolni, főleg tudván azt, hogy
nagyon sok a feladat.
Csontos András képviselő: A gondom az, hogy a pénzügyről a vezetőt vitték el.
Molnár Istvánné képviselő: Hogy fogadták a dolgozók?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Védett pozícióba jutnak a járásnál. A közigazgatásban
a járásnál lesz a legbiztosabb munkakör.
Habány György képviselő: Mindenki tudja-e hivatalosan, aki elmegy?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Amíg egészen biztossá nem vált, hogy átveszi őket a
járás, nem lett volna célszerű mondani bármit. Sok hivatalnál most bukott ki, hogy sokan nem
megfelelő képesítéssel dolgoznak. Bizonytalan dologgal nem szabad riogatni a dolgozókat
addig, amíg nem volt döntés hivatalosan. Van, aki már tud róla, a többi nem.
Habány György képviselő: Ezt nem tudom elfogadni, hogy egyik tudja, másik nem.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Először csak köztisztviselőkről volt szó, utána jött a
technikai személyzet kérdése. Ezért kellett vele megbeszélni, hogy nem közalkalmazottként,
hanem munkaviszonyos alkalmazottként kerülhet sor az átadására.
A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja a polgármester jóváhagyásával. Nagyon fájó volt
meghozni a döntést.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a megállapodás és mellékleteinek
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
124/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok
kialakításához
kapcsolódó
Megállapodás
tervezetét
áttanulmányozta,
megtárgyalta és ennek eredményeképpen a Megállapodást, valamint annak
mellékleteit jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás és mellékletei
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 31.
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Habány György képviselő: Érzem a helyzet súlyát, de ne a mi bőrünkre tegyék ezt. Nem
tudok ezzel azonosulni, azért tartózkodtam.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyetértek ezzel, aggodalmat is megértem. Az is fontos,
hogy akik itt maradnak, velük mi lesz? Értük is legalább ennyire kell aggódnunk.
Habány György képviselő: Nem a személyekkel van problémám, hanem azzal, hogy
egyáltalán létszámot és tárgyi eszközöket is adjunk át, mindezt a horti lakosok pénzén.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kérdés az, hogy az országgyűlés által elfogadott törvényt
betartjuk-e vagy nem, nem szimpatizálás kérdése. Nem bírálhatjuk felül a törvényeket. Ha
megkérdeznénk a dolgozókat, nem vagyok benne biztos, hogy maradnának a bizonytalan
helyzetben.
Molnár Istvánné képviselő: Azt gondolom, hogy senkinek sem szimpatikus ez a döntés,
szívem mélyén bánt is, de nem tudunk mást tenni.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: 2013-as évben is lehetőség lesz indulni a Bursa Hungarica
pályázaton. Évek óta támogatunk arra rászoruló felsőoktatásban tanuló diákokat. Javaslom,
hogy vegyünk ebben részt továbbra is.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához, az „A” és a „B” típusú
kiíráshoz egyaránt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a helyettes jegyzőt a csatlakozási
nyilatkozat benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: kiírás szerint.

Kerek Oszkár polgármester: Lehetőség van a Leaderen keresztül pályázni 25 M Ft
értékben, melyből 20 M Ft kerülne a fő tér - Kulturális Centrum előtti park - felújítására, és 5
M Ft a piac építésére, melyből a terület leburkolása, bekerítése, a kötelezően előírt
vizesblokk, kuka tároló, szerszám tároló elkészítése valósulhatna meg. Kérem a Képviselőtestület véleményét arról, hogy induljunk-e a pályázaton.
Molnár Istvánné: Fedett lenne a piac?
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Kerek Oszkár polgármester: Az nem férne bele a pályázatba, de egy részét magánerőből
meg lehet oldani.
A fő tér II. ütemének terve már meg is van, erről korábban beszéltünk is. Úgy gondolom,
hogy a településnek a piacra is szüksége van.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

126/2012.(X.24.)sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata a 2007-2013-as programévre meghirdetett LEADER
III. tengely EU-s közösségi támogatás programban falumegújításra- és fejlesztésre
pályázatot nyújt be, és a 2013-es költségvetési évben a pályázathoz szükséges
önerőt költségvetésében biztosítja.
Az Önkormányzat a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az
EMVA-ból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások rendelete alapján
pályázatot nyújt be „Hort főtér II-es ütem és piacfejlesztés”címmel. A pályázat
teljes összege nettó: 25.433.535.-Ft. A beruházás helyszíne Hort 1723 (Szabadság
tér) és 2061/26 (Hősök tere) helyrajzi számú belterülete.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez
szükséges intézkedések megtételére, valamint az azzal kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére, és a megállapodások aláírására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Döntenünk kellene a közvilágítás szolgáltatás
igénybevételéről. Az ÉMÁSZ-tól nettó 17.95 Ft/kW-os ajánlatot kaptunk. A jelenlegi díj nettó
16.70 Ft/kW.
Habány György képviselő: Önmagában a közvilágítást nem lehet értékesíteni máshova, csak
komplexen együtt lehet kedvezményes megállapodást kötni, külön nem.
Kerek Oszkár polgármester: Év végén jár le a közvilágítási szerződés, ezért nem köthettünk
korábban. A közvilágítás karbantartásánál lehet esetleg megtakarítani, mert annak adjuk oda,
akinek akarjuk, illetve aki megfelelő képesítéssel rendelkezik.
Szavazásra bocsátja az ÉMÁSZ ajánlatának elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Képviselőtestülete a közvilágítási szolgáltatás ellátására 2013. évre
az ÉMÁSZ Nyrt. nettó 17.95,- Ft/kW-os ajánlatát elfogadja és megbízza a feladat
ellátásával.
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kerek Oszkár polgármester: Felkéri Dencs Zsuzsannát az Önkormányzati Kft.
ügyvezetőjét, adjon tájékoztatást az ételszállításra vonatkozó közbeszerzésről.
Dencs Zsuzsanna: 8 millió Ft felett szükséges kiírni a közbeszerzést. Összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozat szükséges, valamint eseti bizottság felállításáról kellene dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzés elindításának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2012.(X.24.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési tevékenység
(intézményi és szociális étkeztetés) ellátására közbeszerzési eljárást indít.
A Képviselő-testület megbízza a Horti Településüzemeltetési Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat elvégezze.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: azonnal
Kerek Oszkár polgármester: Az ebéd kiszállítási díj nem fedezi a kiadásokat, mely
bérjellegű és autóra vonatkozó kiadásokból állnak. Egy adag étel kiszállítása 91,8 Ft-ba kerül
a jelenlegi 50 Ft-tal szemben.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem lehetne kiadni a kiszállítást vállalkozónak?
Kerek Oszkár polgármester: Elvileg lehet, de úgy tudom, hogy máshol 150 Ft-ért hordják
ki.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, hogy 100 Ft-ban határozzuk meg az összeget.
Kassa László képviselő: Mért nem lehet azzal szállíttatni, aki az ételt szállítja?
Dencs Zsuzsanna: Ő is szállíthatja külön megállapodás alapján, de a közbeszerzés tárgyát
most nem képezi ez a feladat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 100 Ft-os térítési díj elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (X.25.) Önkormányzati rendelete
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az intézményi térítési díjakról szóló
6/2011. (II.14.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 114. §
(1) bekezdés, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésének felhatalmazása, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet alapján, az intézményi térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. §
Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének az intézményi térítési díjakról
szóló 6/2011. (II.14.) Önkormányzati rendeletének 1. §-ában foglalt szállítási
költség 100,- Ft-ra módosul.
2. §
Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Molnár Istvánné képviselő: Ettől függetlenül meg lehet próbálni mással szállíttatni.

Kerek Oszkár polgármester: A Közvill Zrt. közvilágítás karbantartására kötött szerződése
hamarosan lejár, ezért kérek árajánlatot több cégtől, és a testület eldönti, ki legyen a
karbantartó.
A következő napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik, a nyílt ülést bezárom.
kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Csontos András
jkv. hitelesítő
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