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

Határozat
száma:
134/2012.(XI.28.)
135/2012.(XI.28.)
136/2012.(XI.28.)
137/2012.(XI.28.)
138/2012.(XI.28.)
139/2012.(XI.28.)

140/2012.(XI.28.)
141/2012.(XI.28.)

142/2012.(XI.28.)
143/2012.(XI.28.)
144/2012.(XI.28.)
145/2012.(XI.28.)
146/2012.(XI.28.)
147/2012.(XI.28.)
148/2012.(XI.28.)
149/2012.(XI.28.)
150/2012.(XI.28.)
151/2012.(XI.28.)
152/2012.(XI.28.)
153/2012.(XI.28.)
154/2012.(XI.28.)
Rendelet száma
14/2012.(XI.30.)

Tárgya:
Idősügyi Tanács munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
2013. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság beszámolójának elfogadása
HECS Szociális Ellátó Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
működtetéséről döntés (társulásból való kilépés)
Az Önkormányzat tagként történő belépése a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kftbe
Ocskó-Sós Lászlóné részére az ingatlan alatti területet az Önkormányzat
nem értékesíti, az épületet nem vásárolja meg
A volt Mezőgép területén működő vállalkozók kérelmét a rendezési terv
módosítására a konkrét tevékenység ismeretében tárgyalja a
Képviselőtestület
Vincze Csaba részére az általa épített lakóházhoz nem létesít
gázvezetéket az Önkormányzat
Az Önkormányzat dolgozói részére számítógép-használati utalvány
juttatása
A Képviselőtestület Kerek Oszkár polgármestert nem zárja ki a
döntéshozatalból
Pro Kultúra díj adományozása
A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretének 2 fővel történő
megemelése
Az iskolában dolgozó 2 fő takarító Kft-ben történő foglalkoztatásáról
döntés
Iskola és óvoda nyílászáróinak cseréje
Kulturális Centrum Könyvtár bejáró építésére elkülönített összeg
átcsoportosítása Közösségi Ház vizesblokk elkészítésére
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Egyszeri átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázatokról döntés
Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázat elutasítása
HECS szociálisan rászoruló gondozottai részére karácsonyi támogatás
megállapítása
Tárgya
2012. évi költségvetési rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző, Dencs Zsuzsanna Kft.
ügyvezető, Kiss Edit HECS intézményvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Filep
Bertalan iskolaigazgató, Novák Lajos könyvvizsgáló, Fodor Gáborné védőnő, Karczagné
Nagy Klára óvodavezető helyettes, Fabu Anna Márta Érdekegyeztető Tanács tagja, Kozák
Gáspárné pü. csop. vez., Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Köles Ferenc, Sánta
Mátyás, Brunner Istvánné Idősügyi Tanács tagjai.
A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ Tájékoztató az Idősügyi Tanács munkájáról
2./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről
3./ 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
4./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
5./ Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. évben végzett munkájáról
6./ Iparűzési adó bevezetése ideiglenes jellegű tevékenységre
7./ Bejelentések, indítványok
Zárt ülés keretében:
1./ Szociális és gyámügyi segélyek elbírálása
Előadó: Rendik Anita szociális és gyámügyi előadó.

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Tari István képviselőt és Dr. Nagy Tamás alpolgármestert javasolja. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta. Javaslatot tesz arra, hogy
1. napirendi pontban hallgassa meg a Képviselő-testület az Idősügyi Tanács munkájáról szóló
tájékoztatót. Korábban az előadó nem tudott eljönni a testületi ülésre, ezért kerülne sor most
erre a napirendre. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta a módosítással.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Idősügyi Tanács tájékoztatója munkájáról
(szóbeli előterjesztés)
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Horváth Sándor: Polgármester úr ráhatásával megalakult az Idősügyi Tanács 2008-ban.
Összetétel: Brunner Istvánné, Rózsavölgyi Jánosné, Sánta Mátyás, Köles Ferenc, Kormos
Gábor.
Célunk: az önkormányzat munkájának segítése, civil politikájának kialakításában
közreműködés, településen élő idősek problémájának összegyűjtése, továbbítása, társadalmi
rendezvényeken részvétel.
Titkár: Kiss Edit lett, aki nagy gondossággal kezeli a Tanács ügyiratait. Minden év
decemberében fogadjuk el a következő évi munkarendet és fogadóórák rendjét.
Meghívottak az ülésekre: polgármester, szociális és gyámügyi ügyintéző, Majer Istvánné,
Balogh Gyuláné klubvezetők, külső előadók (megyei, gyöngyösi Idősügyi tanács elnöke,
körzeti megbízott, korábban eü. és szoc. biz elnöke, polgárőrség vezetője) Megköszönöm a
polgármester úr fáradozásait, mindig rendelkezésünkre áll.
Javaslatok:
- Közbiztonság javítása. Nem tartjuk megfelelőnek, hogy tisztességes idős emberek
szorongásban éljenek. Saját véleményem az, hogy a rendőrség munkáját nem veheti át senki,
mert ők igazoltathatnak bármikor, bárkit, bemehetnek minden helyre.
- Egészségre odafigyelés. – Az Egészségügyi Centrum nagyon jó dolog, viszont amikor
vizsgálatokra, laborba el kell utazni, a hatvani kórház működését reménytelennek tartjuk.
Nincs megfelelő szakrendelői ellátás. Időpontot több hónapra tudnak adni.
Van 8-10 olyan ember, akiknek a szállítását meg kellene oldani orvosi vizsgálatokra.
- Közlekedés: Autóbuszra nehezen tudnak felszállni az idősek. Ennek elősegítésére megoldást
kell találni.
- Járdák állapota (Ady E. utcában a Takaréktól az ABC-ig, valamint a volt Mezőgép előtt)
veszélyes, és ez nem csak az időseket érinti.
Fogadóórákon és egyéb üléseken ezek a problémák merültek fel több alkalommal.
Szeretnénk részt venni az Idősek Világnapjának megszervezésében, valamint az
önkormányzat rendezvényein.
Az üléseken elég kritikusan, ugyanakkor türelmesen próbáljuk felvetni a problémákat.
Tudatában vagyunk annak, hogy az ország vagy a település gazdasági helyzete nem a
legmegfelelőbb, de sokszor jóindulattal is megoldhatóak a problémák.
Idősek Világnapja: Egyszer egy évben van ilyen rendezvény, ahol az idősek nagy számban
megjelennek. Szorgalmazzuk továbbra is az 50 éves házassági évfordulójukat megélők
ünneplését. Szeretnénk, ha az önkormányzat tagjai is nagyobb létszámmal vennének részt a
rendezvényeken. (Úgy látom, most is azok nincsenek itt, akik oda sem járnak)
Ha van kérdés, szívesen válaszolok. Szeretnénk egy olyan közös napot, ahol az
önkormányzat és Tanács a költségvetés elfogadása idejében közösen tárgyalna.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a tájékoztatást, van-e kérdés?
Molnár Istvánné képviselő: Örülök, hogy megalakult az Idősügyi Tanács. Öröm volt
hallgatni, hogy milyen lelkesedéssel ülnek össze, és foglalkoznak a problémákkal. Sok dolog
mellett egy fiatalabb ember esetleg elmegy, de az idősek az egészségügy terén, buszmegálló,
járdák kérdésében jobban észreveszi a problémákat. Az önkormányzat próbál odafigyelni, és
anyagi lehetőség figyelembe vételével próbál segíteni. További sikeres működést kívánok a
Tanácsnak!
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, akár minden esetben, vagy az őket érintő témáknál
hívjuk meg az Idősügyi Tanács elnökét testületi ülésre.
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Idősek Világnapja: nagyon sok idős ember eljött. Ez a korosztály talán nem sokszor találkozik
egymással. Az 50 éves házassági évfordulósok közül azokat tudjuk meghívni, akik itt kötöttek
házasságot, mert nincs információnk arról, akik máshol kötöttek.
Támogatjuk az időseket, Tere-fere Hölgyek Klubját, Nyugdíjas Klubot. Újabb lehetőség,
hogy pályázaton nyert számítógépek igénybe vehetők a könyvtárban. Most került sor az 5.
akadálymentesítés elkészítésére. Az idősek fizetik a legkevesebb hulladékszállítási díjat.
Közbiztonság: január 1-től saját önkormányzati rendészetet lehet létrehozni. Forrást ugyan
nem biztosítanak hozzá, de nagy szükség lenne rá. Kevés rendőr tud jelen lenni. Talán kapunk
még egy körzeti megbízottat.
A közbiztonsági helyzet javítása érdekében saját rendészet működött ideiglenes jelleggel. Erre
a célra azonban nincs anyagi forrás. Fel kellene venni embereket, hogy folyamatosan
működjenek.
3-5 M Ft lenne a költsége ennek, azonban a lakosságnak is hozzá kellene járulni. Nem az
önkormányzat, és nem a lakosok feladata lenne, hanem a rendőrségé, de létszámhiány miatt
ők nem tudják megoldani. Az önkormányzat gépjárművel, üzemanyaggal támogatná, a
lakosság pedig pénzbeli hozzájárulással. Bizonyos jogaik lennének a rendészeknek. A
bűncselekmények száma biztosan csökkenthető lenne. Átmenetileg rendeződött a
közbiztonság, de az utóbbi időben ismét problémák vannak.
Minden évben 1-2 alkalommal igénybe vehetik a rákszűrést helyben a lakosok.
Beteg szállítást nem tudom, hogy oldhatnánk meg, mert ehhez mikrobuszra lenne szükség.
Egy autónk van, ami elég rossz állapotú.
A buszmegálló jobb megközelíthetőségéről tudunk tárgyalni, ez megoldható probléma.
Járdák állapota: 32 km az útjaink hossza, így 64 km járda van. Ezek felújítására nagy összeget
kellene fordítani. Pályázni sem lehet jelenleg, csak önerőből. Választani kell, hogy utat
aszfaltozzunk, vagy járdát javítsunk. A Mezőgépnél nincs túl hosszú szakasz, tehát elvileg ott
megoldható a javítás.
Jelenleg nem tudjuk, hogy mire lesz pénz.
Valóban részt veszek az Idősügyi Tanács ülésein, mert nagyon fontosnak tartom az idős
emberek problémáit.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Elhangzott, hogy az idősek számára egyik legfontosabb
dolog az egészség. Ez azonban egyéb korosztálynak is az lenne, de csak akkor figyelnek rá,
amikor probléma van.
Szakrendelők: több hónapra adnak időpontot, nagyon fontos betegségeknél is. Ezen a
háziorvosok sajnos nem tudnak változtatni. Pár éve különvált a mentés és a betegszállítás.
Katasztrofális a betegszállítás, mivel csak legalább 2 nappal előbb lehet megrendelni. Nem
viszik el időre a beteget, előfordul, hogy nem ér oda a megadott időpontra.
Tari István képviselő: Sikerült együtt dolgozni a képviselő-testületben az Idősügyi Tanács
elnökével, és rendkívül nagy tudású, nagyszerű embernek tartom. Maximálisan segíteni kell
az időseket.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősügyi Tanács
munkájáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. / Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: Ma 15 órára hirdettük meg a Pénzügyi és Gazdaság Bizottság ülését,
de nem volt határozatképes, így ezt a napirendet nem tudta megtárgyalni a bizottság, de a
testület dönthet az elfogadásáról.
2006-ban új összetételű képviselő-testület jött létre. Célkitűzés volt: az adósság ledolgozása.
2010-ben ezt sikerült megoldani. Azóta is azon dolgozunk, hogy leszorítsuk a fölösleges
kiadásokat. Szomorú vagyok, mert próbáltuk arra ösztönözni az intézményeket, hogy minél
kisebb összeggel tervezzenek. Nem tudjuk, hogy kinek dolgoztunk, kinek takarékoskodtunk.
Szomorú tény, hogy a mély anyagi helyzetből felállt önkormányzatok közé tartozunk, nagy
erőfeszítéssel, viszont akik óriási adósságot halmoztak fel, most kisegítik őket. Köszönöm az
intézményvezetők munkáját. is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Látható, hogy extrém túllépés nem történt az
intézményeknél, ez pozitív az intézményvezetők részéről.
Kerek Oszkár polgármester: 41 M Ft-tal rendelkezünk, mely ebben az évben biztos anyagi
helyzetet biztosít, persze el kell mennünk jövő márciusig az újabb adók bevételéig.
A pénzmaradványunk mindig biztosította azt, hogy biztos legyen a következő évi
működésünk. Akár létszámleépítéssel is próbáltuk ezt elérni.
Javaslom elfogadásra a beszámolót, és a rendeletmódosítást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
14/2012. ( XI.30.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) Önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR) 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetés szerveit – 2012. évi
költségvetésének
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TERV
a)
Kiadási főösszegét
b)
Bevételi főösszegét
c)
A hiány összegét
állapítja meg.

Mód.
Mód.
Félév
3. név
398.001 22.153
368.001 20.666
30.000 1.487

Mód.Terv
-122
-122
0

420.032
388.545
31.487

ezer forintban,
ezer forintban,
ezer forintban

2.§

Az ÖR 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A kiadási főösszegen belül az alábbi módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:
TERV

I. félév
módisítása
7 179
1 820
7 415
0
11 732
0
2990

I félév
módisítása
795
759
-12 978
0
5 845
0
3 245

Módosított
TERV
189 181
50 053
102 275
3 367
31 716
1 620
6 743

2 048

986

1 123

4 157

E Ft Intézményi beruházási kiadások

3 439

0

0

3 439

E Ft pénzügyi befektetések kiadásai

0
12 721
23 640
398 001

640
-10 609
0
22 153

0
1089
0
-122

640
3 201
23 640
420 032

181 207
47 474
107 838
3 367
14 139
1 620
508

MEGNEVEZÉS
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi és egyéb folyó kiadások
működési célú pénzeszközátadás
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatások
ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás

E Ft Eu-s támogatásból megvalósuló projekt
E Ft Egyéb tartalék
E Ft Finanszírozási kiadások
Összesen

A 2012. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint módosulnak:
220 278
110 444
0
0
22 934
13 545
800

3 147
-1487
11 750
4 260
0
2 996
0

-10 230
0
4 512
2 662
3
2 931
0

213 195
108 957
16 262
6 922
22 937
19 472
800

0

0

0

0

30 000
398 001

1 487
22 153

0
-122

31 487
420 032

E Ft Önkormányzati működési bevételek
E Ft Normatív támogatások
E Ft Központosított előirányzatok
E Ft Egyéb központosított támogatások
E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
E Ft Támogatásértékű bevételek
E Ft Támogatási kölcsönök, hitel visszatérülés
E Ft Hitelek, Hiány
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
Összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyek további részletezését a 1. sz., -6sz.,-9sz,12. számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések
3.§.
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Ez a rendelet 2012. november 28-én lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A koncepció előterjesztése inkább csak szöveges a korábbi
táblázatos formához képest. Az országnak még nincs elfogadott költségvetése, ezért nem
tudunk konkrétumokat.
Ezt kötelező volt elkészíteni, és elfogadni attól függetlenül, hogy nem minden tényszámot
ismerünk.
Az iskola működtetését megtartja az önkormányzat, de sok közünk egyébként nem lesz hozzá.
Szociális területen változás várható, ugyanis a társulási formában működésnek már nem sok
értelme van, talán az önálló működés felé haladunk.
Létszámot nem tudunk emelni, inkább kevesebb emberrel fogunk dolgozni, így kevesebb lesz
a költségvetésünk is.
Érezzük az elvonásokat, jövőre még keményebb lesz. Nem jönnek Magyarországra a
befektetők, nincs bevétel, ezért lesz egyre rosszabb a helyzet.
Az emberek azt várnák el az önkormányzattól, hogy az eddigi módon fejlesztések történjenek,
azonban erre nem lesz anyagi lehetőség.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat?
Tari István képviselő: Az önkormányzatoknak továbbra is működni kell, nem kell
pesszimistának lenni. Ha itt gondok lesznek, állami szinten is gond lesz ez.
Kerek Oszkár polgármester: Nekünk azt kell elosztani, amit kapunk. Arra kell törekednünk,
hogy ez a település tudjon működni tovább.
Szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
135/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi
költségvetési koncepciót az előterjesztés alapján elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
A 2013. évi belső ellenőrzési terv
Kerek Oszkár polgármester: Csökken a feladat, azonban el kell küldenünk 4 embert a
járáshoz, közülük 3 fő a Polgármesteri Hivatal dolgozója. Nem 3 dolgozó feladata szűnik
meg, azt tudjuk. Közülük az egyik dolgozó Kozák Gáspárné, aki megy. Megköszönöm több
éves munkáját, amit itt töltött.
Eddig a kistérség végezte a belső ellenőrzést. Kb. 70 témából választhatunk.
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Határozzuk meg azt az összeget, amelyből gazdálkodnunk kell, és ahhoz rendeljünk néhány
feladatot.
300E Ft-ot javaslok erre a célra, és határozzuk meg a feladatokat.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nincs előírva, hogy hány ellenőrzést kell végeztetnünk.
Meghatározhatunk akár egyet is. Amíg nem tudjuk a koncepció keretszámait, addig egyet
határozzunk meg, és később az anyagiak ismeretében többről is dönthetünk.
Novák Lajos könyvvizsgáló: Lenni kell belső ellenőrzési tervnek, és legalább 2-t határozzon
meg a testület. Van olyan település, ahol havi 30 E Ft-ot határoztak meg erre a feladatra.
Később, ha van rá igény, vagy pénz, lehet bővíteni.
Kerek Oszkár polgármester: Valóban, most a terv tárgyalásáról van szó, nem
szerződéskötésről. Nem tudjuk, hogy mi valósítható meg ebből, utána módosíthatjuk.
Molnár Istvánné képviselő: Amennyiben a beütemezett 3-4 alkalom nem valósul meg,
milyen hátrány származhat belőle?
Novák Lajos könyvvizsgáló: Nem származik ebből hátrány, a jegyző bármikor módosíthatja.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ahol a szabálytalanságok lehetősége fennállhat, olyan
témákat kell választani. Ez akár segítő jellegű is lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Az én javaslatom az, hogy az alábbiakban határozzuk meg a
Belső Ellenőrzési Tervet:
1. Étkeztetési térítési díjak ellenőrzése
2. Szociális étkeztetés elszámolásának, nyilvántartásának ellenőrzése
3. Intézmények szabályzatainak ellenőrzése
4. Munkaköri leírások ellenőrzése
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
Belső Ellenőrzési Tervét elfogadja és az alábbi ellenőrzési témaköröket jelöli
meg:
1. Étkeztetési térítési díjak ellenőrzése
2. Szociális étkeztetés elszámolásának, nyilvántartásának ellenőrzése
3. Intézmények szabályzatainak ellenőrzése
4. Munkaköri leírások ellenőrzése
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. évben végzett munkájáról.
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(Írásos anyag mellékelve.)
Tari István képviselő: Mindenki megkapta a beszámolót. Sok rendkívüli testületi ülés volt,
ami miatt kevesebb bizottsági ülést kellett tartanunk a korábbiakhoz képest. A Kft. is átvett
bizonyos feladatokat, ez is csökkentette tennivalóinkat. A polgármesteri és alpolgármesteri
keretekből bizonyos feladatok elvégzésre kerültek az önkormányzat tudomásával.
Hét bizottsági ülést tartottunk. Probléma van a létszámmal és aktivitással. A bizottság 3
képviselőből és 2 külső tagból állt. Az egyik külső tag lett a Kft. ügyvezetője, így nem lehetett
tovább bizottsági tag. A másik külső tag családi okok miatt nem tud aktívan részt venni az
üléseken, így ha a 3 képviselőből 1 nem tud eljönni a bizottsági ülésre, nem tudjuk
megtartani. Ma is ez történt.
Megköszönöm a bizottság tagjainak, és képviselőknek az üléseken való megjelenést, valamint
polgármester úrnak és alpolgármester úrnak, hogy javaslataikkal segítették munkánkat.
A beszámolót javaslom elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: A képviselőknek nem kötelező megjelenni bizottsági és
testületi üléseken, ezért gyakran nem is tudnak dönteni. Azokat minősíti, akik nem jönnek el
az ülésekre. Jövő évben kötelezően be kell számolni, hogy mit végeztek a képviselők az előző
évben.
Feladatuk, hogy képviseljék az embereket, és eljárjanak bizonyos ügyeikben. Sok esetben
nem ezt tapasztaljuk, de a törvények szerint ezt megtehetik.
Megköszönöm a bizottság és elnök úr munkáját.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság 2012. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Iparűzési adó bevezetése ideiglenes jellegű tevékenységre.
Kerek Oszkár polgármester: Vannak a településen olyan vállalkozók, akik máshonnan
jönnek ide árusítani. A lakosság egy rétege számára kedvező, mert olcsóbb áron szinte házhoz
szállítják a kenyeret és a tejet, a helybeli kereskedőknek viszont hátrány, mert nem tőlük
vásárolnak. Az önkormányzat annyit tehet ezzel kapcsolatban, hogy iparűzési adót szab ki
erre a tevékenységre. Mértékét 1.000-5.000 Ft/ nap között lehet meghatározni. A napi 5.000
Ft-nál elmennének ezek a vállalkozások, sok embert hátrányosan érintene. A lakosság
érdekeit is figyelembe kell venni.
Túlzásokba nem eshetünk, a közterület foglalási díjhoz igazítottan kellene megállapítani az
iparűzési adó mértékét.
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Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Polgármester úr már mindent elmondott, ugyanez a
véleményem erről. Pozitív, negatív irányba is tudja a képviselő testület befolyásolni a
forgalmat.
Molnár Istvánné képviselő: A mozgóárusokra mindenképpen ki kell vetni az iparűzési adót,
ez nem lehet nagyon magas összeg nyilvánvalóan. A helybeli kereskedők bevételének nagy
részét a kenyér és tej adja. Ennek csökkenésével csökken a helybeliek iparűzési adója is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Másik szempont az állampolgár, aki itt lakik. A
mozgóárus akár 2 zsömle miatt is megáll az időseknél. Kevesebb a házi gondozók feladata
ezzel. Nyilvánvalóan, ha rossz lenne a minőség, nem vásárolnák meg tőlük. Ezek alapján
szükség van az árusokra, és legyen ebből iparűzési adó az önkormányzatnak.
Tari István képviselő: Lehet, hogy az Idősügyi Tanács elnöke is tudna itt véleményt alkotni.
Nem vagyok hajlandó erről szavazni addig, amíg nincs itt a többi képviselő is. Mindenki
legyen képes felvállalni ennek a felelősségét.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel ténylegesen itt ülnek az Idősügyi Tanács tagjai,
hallgassuk meg, mi a véleményük erről?
Horváth Sándor: Nem akadályozza meg a helybeli vállalkozót senki abban, hogy jobb
minőséget állítson elő, illetve abban sem, hogy ő maga árusítson a faluban mozgóárusként.
Nehogy kettős adózás legyen, mert az idejárók székhelyükön iparűzési adót fizetnek.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Székhelyükön fizetnek adót, de helyben napi adózás
történne, nem a forgalom után.
Horváth Sándor: Félő, hogy elesnek az emberek azoktól az áruktól, melyeket a
mozgóárusok házhoz szállítanak.
A helyi pékség utcájában lakók közel fele tejet, kenyeret, a mozgóárustól vásárol, pedig ott
van a pékség.
Sokszor azt is elmondják a lakosok, hogy sokkal kedvesebbek a mozgóárusok, mint a
boltosok.
Sánta Mátyás: Ha az emberek megelégedésére szolgál az a tevékenység, amellyel ellátják a
lakosságot, feltétlenül figyelembe venni. Saját véleményem az, hogy mindenki elégedett ezzel
az ellátással. A helyi pékség minősége 1 év után oly mértékben romlott, hogy nem szívesen
vásárolnak tőle. A környéken is így működik a dolog. Először jók, utána pedig romlik a
minőség. Amíg a mostanival elégedett a lakosság, nem szabad elűzni. Piaci helyzet van.
Szükséges, és fontos, hogy ez az ellátás megmaradjon. Egyetértek Tari képviselő úrral, hogy a
többiek is döntsenek ebben felelősséggel. Megfontoltan kell megállapítani az adó mértékét,
nehogy elmenjenek innen.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezi a Kft. ügyvezetőjétől, hogy a piacon mennyit
fizetnek az árusok?
Dencs Zsuzsanna: Az emberek megelégedésére szolgál a mozgóárusítás. A kereskedők ezen
felháborodtak. Talán ha ők is folytatnának ilyen tevékenységet, kiderülne, hogy kinek az
áruját vásárolják az emberek. 2 m2-re 500 Ft helypénzt fizetnek a piacon az árusok.
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Kerek Oszkár polgármester: Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a helyi
kereskedők nem vállalják fel a mozgóárusítást.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha el tudjuk fogadni a napi 500 Ft-ot, akkor nem lépjük
túl a határt, hiszen aki a piacon árul, elfogadja ezt, akkor valószínűleg a mozgóárusok is. Ha
nekünk jó, akkor fogadjuk el ezt az összeget.
Tari István képviselő: Szerettem volna, ha felvállalják a felelősséget a többiek is, nélkülük
nem vagyok hajlandó szavazni.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Az iparűzési adóról szóló rendeletet előző évben kell
megalkotni, legalább 30 nappal korábban, egyébként nem szabható ki januártól.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha itt lenne a többi képviselő, valószínűleg
tartózkodnának, akkor mi a különbség a szavazásnál? Így pénztől eshetünk el, ha nem tudjuk
elfogadni.
Molnár Istvánné képviselő: Egyetértek az összeggel. Igénylik a lakosok ezt a szolgáltatást,
nem lehet magas adóval kitiltani őket.
Novák Lajos: Ha valaki itt árusít, fizessen, és ne veszítsük el ezt a bevételt.
Kerek Oszkár polgármester: Ha most nem döntünk, jövőre nem szedhetünk ebből
adóbevételt.
Tari István képviselő: Nem vagyok hajlandó dönteni csak akkor, ha mindenki itt lesz.

7. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok
Filep Bertalan: Mint iskolaigazgató, utoljára vagyok testületi ülésen. Megköszönöm a
képviselő-testületnek, az önkormányzat dolgozóinak, hogy támogattak munkámban, a
testületnek, hogy megbízott a feladattal. Remélem, hogy a munkám még 2016-ig ide fog
kötni. Attól, hogy az iskola szakmailag átkerül állami irányításba, egymás mellett kell
továbbra is dolgoznunk. Az eddigi dolgokat továbbra is felajánlom, melyeket a tantestület
eddig is megtett.
Intézményvezetői értekezleten kértem, hogy kapjuk meg azoknak a gyerekeknek a
határozatait, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ez a pontos
nyilvántartáshoz szükséges. Egymás segítségével tudunk megfelelően együttműködni. Ennek
hiányában nem tudunk valós adatokat szolgáltatni. Minden a pénzekről, normatívákról szól. A
belső ellenőr is ezt fogja keresni, hogy mi alapján kap a gyerek kedvezményt. Jegyző
asszonytól sürgős intézkedést kérek ebben az ügyben.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Az intézményektől folyamatosan kérnek adatokat. A
szülők nem hozzák be a határozatokat, ezért szükséges, hogy innen megkapjuk, mert
máshonnan nincs információnk, és erről a KIR rendszerben nyilatkoznunk kell.
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Dencs Zsuzsanna: A közbeszerzés miatt ételmintákat hoznak a pályázók. Kérem a képviselőtestületet, valamint az intézményvezetőket, hogy vegyenek részt az ételek minősítésében,
véleményükre igényt tartunk.
Kerek Oszkár polgármester: Az adatszolgáltatás iránt intézkedünk. Megköszönöm igazgató
úr tevékenységét. A tantestületben nyugalom van, a gyerekek viselkedésénél is pozitív
tapasztalatok vannak. Továbbra is együtt fogunk működni.
A HECS társulásban történő működéséhez 5,7 M Ft-ot fizetünk, ha önállóan működik, akkor
kb. 3M Ft-ot. A gyermekjóléti szolgálat jelenleg társulási formában működik, de számunkra
itt is előnyösebb lesz, ha önállóan működtetjük. Javaslom, hogy a Kormányhivatal működési
engedélyének megérkezése utáni hónap 1. napjától önállóan működjön az intézmény. Kérem,
hogy a Képviselő-testület szavazzon erről.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a HECS által ellátott
feladatokat (egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, közösségi szolgáltatások (kivéve szenvedély
betegek alacsonyküszöbű ellátása), valamint a gyermekjóléti szolgáltatást a
jövőben nem társulás útján, hanem saját maga által önállóan létrehozott
szervezet útján kívánja ellátni.
Hort Község Önkormányzata a fenti feladatokat a jelenlegi társulási formában
annak a hónapnak az utolsó napjáig látja el, amelyben a saját szervezet útján
történő feladatellátásra vonatkozó jogerős működési engedélyt megkapja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállítást a Hatvani Városgazdálkodási Zrt.
működteti tovább. A Hatvan Városi Polgármesteri Hivatal létrehozott erre egy Kft-t. Ha a Kft.
tagjai leszünk, a szállító cég tulajdonosává is válunk, ezért nem kell közbeszerzést kiírni,
mehet tovább a szolgáltatás. A Kft. tagságunk feltétele, hogy 100E Ft hozzájárulást fizessünk.
Amennyiben ezzel egyetért a Képviselő-testület kérem, döntsön erről, és hatalmazza fel a
polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft-ben 100.000,- Ft értékű üzletrészt
vásárol.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok
aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 31.

Kerek Oszkár polgármester: Ocskó-Sós Lászlóné kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat vásárolja meg az önkormányzat ingatlanára épített üzlethelyiséget,
mely a kérelmező tulajdona, vagy adja el neki a területet, melyen az épület van.
Javaslom, hogy ne változtassunk a mai helyzeten.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Forgalomképtelen a terület, nem lehet eladni
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ocskó-Sós Lászlóné
tulajdonát képező, Szabadság téren lévő, jelenleg butik céljára hasznosított
épületet nem vásárolja meg.
A Képviselőtestület, tekintettel arra, hogy az épület alatti, Hort Község
Önkormányzata tulajdonát képező terület forgalomképtelen, így annak
értékesítése nem lehetséges, nem adja el a területet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: A régi Mezőgép területén működő vállalkozók a rendezési
tervünk megváltoztatását kérik. Ez már korábban is téma volt, döntenünk kellene erről a
kérdésről.
Tari István képviselő: A régi Mezőgép vállalkozók tulajdonába került. Kiadták bérbe, vagy
ők használják. Kertvárosi övezetté lett nyilvánítva, 5 főtől nagyobb létszámú tevékenységet
nem folytathatnak. Ezért szeretnének módosítást.
Kerek Oszkár polgármester: Nem érkezett konkrét megkeresés az önkormányzat felé,
amely alapján esetleg módosítaná a rendezési tervet.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A konkrét tevékenység megnevezésével kérhetnek
módosítást. A kérelmezőnek kell fizetni a terv módosításának költségeit.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2012.(XI.28.) sz. Határozat
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Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tájékoztatja a régi Mezőgép
területén működő vállalkozásokat, hogy a Képviselőtestület a területen végezni
kívánt tevékenység pontos megnevezése és leírása esetén tárgyal a község
rendezési tervének esetleges módosításáról.
A rendezési terv módosítása abban az esetben lehetséges, ha a végezni kívánt
tevékenység megfelel a jogszabályi előírásoknak, települési és lakossági érdeket
nem sért, és a kérelmezők a tervezés teljes költségének megfizetését vállalják.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kerek Oszkár polgármester: Vincze Csaba a gáz gerincvezeték meghosszabbítását kéri a
Rét útnál az önkormányzat finanszírozásával. Megkerestük a TIGÁZ-t, de közölték, hogy az
ingatlan tulajdonosával vették fel a kapcsolatot, mivel az önkormányzatnak nincs
gázközműve, és nem feladata a gázvezeték kiépítése. Kéri, hogy a Képviselő-testület
szavazzon erről.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
142/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Vincze Csaba és VinczeOroszi Kitti által épített, Rét úton lévő új lakóházhoz, tekintettel arra, hogy a
gázvezeték megépítése nem az Önkormányzat feladata, valamint hogy Hort
Község Önkormányzata költségvetése erre pénzügyi lehetőséget nem biztosít,
nem építteti ki a gázvezetéket.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom annak elfogadását, hogy az
önkormányzat dolgozói 5.000,- Ft/fő összegben számítógép használati utalványban
részesüljenek.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat által
foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat (a
közmunka keretében foglalkoztatottak kivételével) 2012. évre 5.000.- Ft/fő
számítógép-használati utalványban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

14

Kerek Oszkár polgármester: Az óvoda pedagógusaiból álló énekkar szinte minden
rendezvényünkön fellép évek óta. Javaslom, hogy elismerésként adományozzuk részükre a
Pro Kultúra díjat, mely 50E Ft-tal jár.
Tari István képviselő: Sokat dolgoznak vele, megérdemlik.
Molnár Istvánné képviselő: Támogatom én is a díj adományozását.
Kerek Oszkár polgármester: Bejelenti, hogy személyesen érintett az ügyben, ezért
megkérdezi, kizárja-e a Képviselőtestület a döntéshozatalból.
A Képviselő-testület 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

144/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kerek Oszkár polgármestert
nem zárja ki a döntéshozatalból.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Benedek Elek Óvoda
pedagógusaiból álló énekkart Pro Kultúra díjban részesíti, és 50.000,- Ft dologi
kiadást biztosít az óvoda részére, melyet az énekkar működésére, kis értékű tárgyi
eszközökre fordíthatnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: A járási rendszer kialakítása miatt 3 létszámot át kellett
adnunk a Hivatalból. Az így lecsökkent létszámmal viszont nem tudjuk ellátni a feladatokat,
ezért kéri a Képviselőtestületet, 2 létszámmal növelje meg a Polgármesteri Hivatal
engedélyezett létszámkeretét, 9 főre. Egy gazdálkodási előadóra mindenképpen szükség van.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Az iskolában a pedagógusok létszámát átveszi az állam, a 2 fő
takarítót pedig nekünk kell tovább alkalmazni. Javaslom, hogy a Kft. vegye át a 2 dolgozót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Batthyány József Általános
Iskola engedélyezett létszámkeretét a technikai személyzet tekintetében 2 fővel
csökkenti, és az ezeken az álláshelyeken alkalmazottakat a Horti
Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez helyezi át.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 31.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi
energiafelhasználás csökkentése érdekében az iskolában és óvodában felmért nyílászárók
cseréjét teljes egészében valósítsuk meg, melynek költsége hozzávetőlegesen 4 M Ft. Mivel a
2013-as év költségvetési helyzete bizonytalan, ezért a munkálatok elvégzését célszerű most
megoldani. A fejlesztést a Kft. bevonásával lenne célszerű lebonyolítani.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2012.(XI.28.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az iskola és óvoda betervezett nyílászáró cseréit 4 M Ft
erejéig hajtsa végre.
A Képviselőtestület a Horti Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-t
megbízza a beszerzés és kivitelezés végrehajtásával.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Kulturális Centrum
Könyvtárához építendő járda helyett a meghatározott 300E Ft-ot csoportosítsa át a Közösségi
Ház előterében vizesblokk kialakítására. Ezt indokolja, hogy a hideg időjárás miatt ilyen
jellegű kinti munkákat már nem célszerű végezni.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2012.(XI.28.) sz. Határozat
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Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár mellett építendő
járda kivitelezésére betervezett 300E Ft felhasználását átcsoportosítja a Közösségi
Ház előterében a vizesblokk kialakítására.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a kivitelezési munkák
elvégeztetésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 28.

Kerek Oszkár polgármester: A következő napirend megtárgyalása zárt ülés keretében
történik.
A nyílt ülést bezárja.
kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő
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