JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 11-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
155/2012.(XII.11.)
156/2012.(XII.11.)
157/2012.(XII.11.)
158/2012.(XII.11.)
159/2012.(XII.11.)
160/2012.(XII.11.)
161/2012.(XII.11.)
Rendelet száma
15/2012.(XII.11.)
16/2012.(XII.11.)

Tárgya:
A Batthyány József Általános Iskola állami fenntartásba vételéről szóló
megállapodás
Gyermekjóléti Társulás Alapító Okirat módosítása
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Polgármester kizárása szavazásból, jutalmazásával kapcsolatban
Polgármester pénzjutalomban részesítése
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás igénylése
Gépjármű vásárlásáról döntés
Tárgya
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011.(XII.1.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző
Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kéri napirendre tűzni a
kistérség kérésének eleget téve a Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás és Alapító
Okirat módosítását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Istvánné képviselőt és Dr. Nagy
Tamás alpolgármestert javasolja. A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ A Batthyány József Általános Iskola állami fenntartásba vételéről szóló megállapodás
2./ Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A Batthyány József Általános Iskola állami fenntartásba vételéről szóló megállapodás
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A törvény által meghatározottak alapján el kell fogadnunk a
megállapodást. Az önkormányzat a működtető, az állam pedig a fenntartó lesz az iskola
tekintetében. A pedagógusokat és az iskolatitkárt átveszi az állam, a fűtéshez és takarításhoz
tartozó munkaköröket pedig mi finanszírozzuk. A szakmai feladatellátást is az állam
biztosítja, mi pedig a működési költségeket. Ha kazánt kell venni pl., az a mi feladatunk. Az
iskolatejet fenntartóként biztosítottuk a gyerekeknek eddig. Jövőre az államnak kell ezzel
kapcsolatban szerződést kötni, csak akkor kaphatják továbbra is. Átadandó ingatlan csak az
iskola épülete lesz. Felmerül az alapítvány kérdése is. Mivel nem tulajdona senkinek, önállóan
működik, ezért ők döntik el, hogyan működnek tovább.
Tari István képviselő: Vállaltuk az iskola működtetését, de ha jövőre nem bírjuk
finanszírozni, vagy túl előnytelenné válik számunkra, hogyan tudunk ebből kiszállni?
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Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: 3 000 fő felett a település a működtető. Ez alól
felmentést lehet kérni. Ha kiszállunk ebből, akkor havonta bizonyos összeget fizetni kell a
működtetésre.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha ilyen téren is elviszik az iskolát, nem szólhatunk bele
semmibe.
Tari István képviselő: Mivel nem szólhatunk bele semmibe, előnytelen lesz számunkra
mindenképpen.
Hol van megint a többi képviselő? Nincsenek itt most sem ilyen fontos kérdésnél.
Érdektelenek a képviselőink.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a megállapodás elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2012.(XII.11.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a horti Batthyány
József Általános Iskola fenntartásával kapcsolatos megállapodást
jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Módosítani kívánja a Társulás az Alapító Okiratot, és
Társulási Megállapodást, szakfeladat változás miatt. Bennünket nem érint, de mivel tagjai
vagyunk a Társulásnak, ezért nekünk is el kell fogadnunk.
Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.
Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
156/2012.(XII.11.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú
határozatával elfogadott és többször módosított a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Alapító Okiratát
a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2013. január 1. napi hatályba
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége
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A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi
alapellátás részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok
egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási
tevékenységét.
Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a
rászoruló csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása. A 3-6 év közötti
korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése,
akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskolaegészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik.
869042
Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
alapfeladata az iskolás korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének
rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása. A tanulók
egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is
végez.
889101
Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a
gyermekek számára. Feladata a családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven
aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. Ha a
gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig
nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha
a gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos
rendelkezések figyelembe vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A
bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségügyi állapotának
megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.
889922
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
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lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
889924
Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés
keretében biztosítani kell a tanácsadást, a családgondozást, az észlelő
jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát.
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások
eladósodását, a már eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére
törekszik az érdekeltek együttes megállapodása útján.
889921
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell
biztosítani az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek
megfelelően az étel lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével,
vagy helyben fogyasztással kell megszervezni.
881011
Idősek nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az idősek klubját.
889923
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az
önálló
életvitel
fenntartása
mellett
felmerülő
krízishelyzetek ellátása céljából nyújtott ellátás.
881013
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére. Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó
intézményt.

5

889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
- szervezés: szervező tevékenység biztosítása
- szolgáltatás: ellátások közvetítése,
- gondozás: ellátások teljesítése.
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését.
Megelőzi a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezése érdekében. Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi
feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a gyermek- és ifjúságvédelem
intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel.
Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
889925
Támogató szolgáltatás
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos
személy aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése
az
alapvető
szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás.
889926
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú,
közösségi alapú gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az
ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

889969
Egyéb speciális ellátások
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető
tevékenység, amely a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének
ellátásához kapcsolódnak, valamint a rendelkezésre álló kapacitásának
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek. Ilyen
tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök alkalmazásának
bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök tesztelése;
rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése,
vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”
2. 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, 2012.
november 1-jei, valamint 2013. január 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”
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3. 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, 2012. november 1-jei hatállyal, valamint 2013. január
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,
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt
jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, továbbá felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2012. december 15. (Alapító Okirat aláírására)
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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157/2012.(XII.11.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 146/2012. (XII.11.) számú
határozatával egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2013. január 1. napi hatályba
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:
A társulási megállapodás 6. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre:
szakfeladat
száma:

szakfeladat megnevezése:

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
(Védőnői Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő
Állomás)

869042

Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskolaegészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat)

889101

Bölcsődei ellátás

889922

Házi segítségnyújtás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

889921

Szociális étkeztetés

881011

Idősek nappali ellátása

881013

Fogyatékkal élők nappali ellátása

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889925

Támogató szolgáltatás

889926

Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek
részére)

889969

Egyéb speciális ellátások”

2. A társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2.3. Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a
gyermekek számára. Feladata a családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven
aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. Ha a
gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig
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nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha
a gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos
rendelkezések figyelembe vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A
bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségügyi állapotának
megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.”
A társulási megállapodás 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi
tag által történt jóváhagyást követően 2013. január 1. napján lép hatályba.”
4. A társulási megállapodás „Záradék” pontja 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, 68/2012. (X. 18.) számú határozata és a …/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, 172/2012. (XI. 7.) számú határozata és a
…/2012. (…) számú határozata
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
157/2012. (IX. 11.) számú határozata, 204/2012. (XI. 6.) számú határozata és a
…/2012. (…)
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, 668/2012. (X. 11.) 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, 193/2012. (X. 25.) számú határozata
és a …/2012. (….) számú határozata
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2012. (IX. 5.) számú határozata, 123/2012. (X. 24.) számú határozata és a
157/2012.(XII.11.) 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, 70/2012. (X. 17.) 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, 83/2012. (X. 24.) számú határozata és a
…/2012. (…) számú határozata
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2012. (VIII. 22.)
számú határozata, 90/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…) számú
határozata
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 182/2012. (VIII.
28.) számú határozata, 226/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…)
számú határozata
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 65/2012. (VIII. 30.)
számú határozata, 89/2012. (X. 18.) 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. december 31.
Felelős: polgármester

Tari István képviselő: Kérjük az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítását 6
hónapra visszamenőleg. Rosszabb anyagi helyzetű önkormányzatok is fizetnek. Érdekeltté
kell tenni a képviselőket.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ha úgy dönt a testület, adható a tiszteletdíj, valamint az
alapdíj 90 %-a adható a bizottság elnökének, és 45%-a a bizottsági tagoknak. El kell dönteni,
hogy milyen összeg legyen az alapdíj.
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, hogy a képviselői alapdíj 50E Ft legyen, és ennek
arányában kapjon a bizottság elnöke és a bizottság tagjai is.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (XII.11.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az alábbi 7. § (4)
bekezdéssel egészül ki:
7. § (4) A települési képviselőt havi bruttó 50.000 Ft, a bizottsági elnököt havi
bruttó 95.000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 72.500 Ft, az alpolgármestert havi
bruttó 173.925 Ft tiszteletdíj illeti meg.
2. §
Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba és hatályba lépése után napon
hatályát veszti.

Molnár Istvánné képviselő: A polgármesternek is kellene valamilyen formában pénzt adni,
mert az ő érdeme, hogy az önkormányzat gazdálkodása úgy alakult, hogy nincs mínuszban, és
megmentette a csődtől. Ehhez az eredményhez persze az is hozzájárul, hogy a képviselők nem
vették fel a tiszteletdíjat.
Javaslom, hogy a polgármester 4 havi illetményének megfelelő jutalmat kapjon.
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:
158/2012.(XII.11.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kerek Oszkár polgármestert
kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szavazásra teszi fel a polgármester jutalmazásának
elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
159/2012.(XII.11.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester
részére 2012. évben végzett munkáját értékelve, és elismerve 4 havi
illetményének megfelelő, bruttó 1 932 800,- Ft összegű jutalmat állapít meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.

Tari István képviselő: Rózsavölgyi Jánosné írásban lemondott Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságban lévő külső tag tisztségéről. Jelenleg a bizottságnak már csak 3 képviselő tagja
van, nincs külső tag.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Nem kötelező, hogy külső tagok is legyenek. Ha úgy
dönt a testület, akkor 3 taggal is működhet a bizottság. Módosítani kell a rendeletet.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság a továbbiakban 3 képviselővel működjön tovább.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselőtestületének
16/2012.(XII.17.) Önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.1.)
Önkormányzati rendeletének
módosításáról

Hort község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 18. §.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.1.)
Önkormányzati rendelete 26. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4)
A képviselő-testület állandó bizottságként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hozza
létre. A bizottság három tagból áll, tagjainak mindegyike települési képviselő.
2. §
Ez a rendelet 2012. december 17-én lép hatályba. Hatályba lépése utáni napon hatályát veszti.
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Kerek Oszkár polgármester: Lehetőség van arra, hogy az állam által biztosított, egyszeri
vissza nem térítendő támogatást igényeljen az önkormányzat. Kérem, hogy szavazzon erről a
testület, és bízza meg a polgármestert a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/2012.(XII.11.) sz. Határozat
1. A képviselő-testület/társulási tanács a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az
állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást,
azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.
3. A képviselő-testület/társulási tanács a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat/társulás helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület/társulási tanács felhatalmazza a polgármestert/társulási
tanács elnökét, hogy az önkormányzat/társulás nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter
kezdeményezi.
5. A képviselő-testület / társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat / társulás
nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6. A képviselő-testület/társulási tanács hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: december 15.
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Kerek Oszkár polgármester: Korábban már volt szó arról, hogy az önkormányzat
gépjárművei közül az egyik használhatatlan, a másik is rossz állapotban van, ezért szükséges
legalább egy gépjármű vásárlása. Kinéztünk egy Volkswagen gyártmányú autót. Kérem, hogy
a képviselő-testület hagyja jóvá a vásárlást a Kft-n keresztül, mert így az áfa összegét vissza
lehet igényelni.
Szavazásra bocsátja a gépjármű vásárlás támogatását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2012.(XII.11.) sz. Határozata
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja azt, hogy a Horti
Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzati feladatok
ellátásához, 1 db teher gépjárművet szerezzen be, legfeljebb bruttó 4.000.000,- Ft
bekerülési költséggel.
A Képviselőtestület a gépjármű beszerzéséhez szükséges bekerülési költséget a
Horti Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatásként
biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a polgármesterrel
egyeztetve, a gépjármű beszerzéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. február 28.

Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a testületi tagok
megjelenését, és az ülést berekeszti.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Molnár Istvánné
jkv. hitelesítő

14

