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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20-án a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző

A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ 2013. évi hulladékszállítási díj megállapítása
2./ Alapító Okiratok módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Dr. Nagy Tamás alpolgármestert és Tari István képviselőt javasolja. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
2013. évi hulladékszállítási díj megállapítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: A hulladékszállító által korábban megküldött ajánlat nem
illeszkedett a Horton kialakított rendhez. Kiküldtük az új ajánlatot mindenkinek. Kérem a
testület véleményét ezzel kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Az 1100 l-es konténernek túl magasnak tartom a díját, de ez nem
érinti a lakossági szállítási díjakat.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Számoljuk ki, 1 alkalomra mennyi költség jut!
Csontos András képviselő: Az úgy már elfogadható díj, ha elosztjuk a negyedéves díjat 13mal!
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az ajánlatban szereplő hulladékszállítási
díj elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete
A hulladékszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § és 25. §-ai alapján a települési hulladékszállítási díj megállapítására a
következőket rendeli el:
1.§
(1) Hort Község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja
el a kommunális szilárd hulladékgyűjtési – szállítási közszolgáltatási feladatokat.
(2) Hort Község közigazgatási területén a szolgáltató által történő hulladék összegyűjtésére és
elszállítására heti egyszeri gyakorisággal, csütörtöki napokon kerül sor.
2. §
A hulladékszállításhoz ingatlanonként használandó minimum nagyságú gyűjtőedényzet és a
hulladékszállítás bruttó díjtétele az alábbi:
Háztartás
létszáma
1 fős
háztartás
2 fős
háztartás
3 vagy több
fős háztartás

Minimum gyűjtőedényzet
60 literes kuka
vagy zsák

Ürítési díj
Ft/alkalom
184,- Ft

Ürítési díj
Ft/negyedév
2.395,- Ft

80 literes kuka

255,- Ft

3.320,- Ft

120 literes kuka

433,- Ft

5.630,- Ft

3. §
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékelszállítási és hulladék
elhelyezési díj megállapításáról szóló 24/2011. (XII.29.) Önkormányzati Rendelet.

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Alapító Okiratok módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Minden egyes intézmény Alapító Okiratát át kellett
dolgozni, mert megváltoztak a szakfeladatok. A Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
között átrendeztük a szakfeladatokat. 2012. január 1-től már ezekre a szakfeladatokra kellett
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könyvelni. A HECS Alapító Okirata márciusi, ezért nem kellett módosítani, mert már az új
adatokkal készült.
Mivel 2013. január 1-től az iskola szakfeladatai szétválnak, utaltam erre is. A Képviselőtestületnek december 31-ig kell elfogadni a módosításokat.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
módosításának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
173/2012.(XII.20.) sz. Határozat
1./Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal Hort Község Polgármesteri Hivatala, 3014
Hort, Szabadság tér 40. szám székhelyű költségvetési szerv Alapító Okiratát
felülvizsgálta, és a következők szerint módosítja:
Hort Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata a következők szerint módosul:
-1. pontban: „Rövid neve: Polgármesteri Hivatal” szövegrész törlésre kerül.
-3. pontban történő változások:
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Általános közigazgatás
új szöveg:
Alaptevékenységi szakágazat: 8411 Általános közigazgatás (TEÁOR)
Államháztartási szakágazat: 8411005 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 4.1. pontban történő változások:
Az alapító okiratban már szereplő szakfeladatok közül a következők elnevezése változik meg:
841116
Országos,
települési
és
területi
kisebbségi
önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási
tevékenysége
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
új megnevezésük:
841116 Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzati
választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok
és
társulások
általános
végrehajtó
igazgatási
tevékenysége
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
„Az alaptevékenységhez tartozó államháztartási tevékenység” rész kiegészül a
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841173

Statisztikai tevékenység szakfeladattal.

Felvételre kerülő szakfeladatok:
882119 Óvodáztatási támogatás
törlésre kerülő szakfeladatok(2010.01.01-től érvényes)
370000
Szennyvíz- gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
381102
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
381103
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381201
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000
Állat-egészségügyi feladatok
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842153
Nemzeti kulturális együttműködés
842155
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842531
A polgári védelem ágazati feladatai
842532
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása
842541
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
854234
Szociális ösztöndíjak
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869052
Település egészségügyi feladatok
882112
Időskorúak járadéka
882114
Helyi rendszeres Lakásfenntartási támogatás
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119
Óvodáztatási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203
Köztemetés
889921
Szociális étkeztetés
889924
Családsegítés
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890222
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
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890301
890302
890441
890442
890443
890506
910422
931102
931201
931301
960302

Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Köztemető-fenntartás és működtetése

- 4.2. pont törlésre kerül
4.2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenység szakfeladatai
Szakfeladat 2010. január 1-től
Száma
megnevezése
562919.2
Egyéb étkeztetés
562100.1
Rendezvényi étkeztetés
562920.1
Egyéb vendéglátás
581400.2
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

4.3. pont törlésre kerül: A költségvetési szervnek kisegítő tevékenysége nincs.
A 4.4. pont számozása 4.22-re változik.
- 6. pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alapító szerve 5: Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.
Felügyeleti és irányító szerve: Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.

- 9. pontban történő változások:
A „köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény” szövegrész helyett a
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény”.
A Munka Törvénykönyvéről szóló „ 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyett az év
közbeni változás miatt „2012. évi I. törvény” szövegrész kerül.

- 10. pontban történő változás:
„A Gazdálkodási jogköre:” szövegrészt „Gazdálkodási besorolása szerint:” kell nevesíteni, és
az 1992. évi XXXVIII. törvény helyett a 2011. évi CXCV. törvényt kell megjelölni.
- 11. pont az alábbi szöveggel törlésre kerül:
„A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
 Igazgatási csoport
 Pénzügyi csoport
 Titkárság
 Központi konyha
 Települést Üzemeltető Iroda
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Védőnői Szolgálat
- I.sz. Védőnői körzet
- II. sz. Védőnői körzet”

A 11. pont új szövege: A Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül működik a
Települést Üzemeltető Iroda.
Az Alapító Okirat változással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 28.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Batthyány József Általános Iskola
Alapító Okirat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
174/2012.(XII.20.) sz. Határozat
1./Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerint tartalommal Batthyány József Általános Iskola, 3014
Hort, Bajcsy Zsilinszky út 23. szám székhelyű költségvetési szerv Alapító
Okiratát felülvizsgálta, és a következők szerint módosítja:
A Batthyány József Általános Iskola Alapító Okirata a következők szerint módosul:
A 4. pont szövege „ Irányító szerv neve, székhelye:2
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3014 Hort, Szabadság tér 40.”
helyett az alábbira változik:
4. Irányító, felügyeleti szerve:2

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
Alapító, fenntartó szerve:2
Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.
Az „Alapító, fenntartó” szövegrész helyébe 2013. január 1-től az „Alapító, működtető”
szövegrészé kerül.
Az 5. pont” Az intézmény fenntartója: Hort Község Önkormányzata” 2013. január 1-től az
alábbiak szerint változik:
5. Az intézmény működtetője: Hort Község Önkormányzata
- 6. pontban történő változás:
„ A „Gazdálkodási jogköre:” szövegrészt „Gazdálkodási besorolás szerint:” kell nevesíteni.
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A 13. pontban a jogszabályi hivatkozás kiegészül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény megjelölésével.
- a 13.1. pont törlésre kerül:
13.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80122-5 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás 1-8 évfolyamon
száma
megnevezése
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
80121-4
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-8
évfolyamon
80122-5

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása*9
80511-3
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben)
*Sajátos nevelési igényű tanuló az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú
művészetoktatás kivételével) szakágazatba tartozik
száma
megnevezése
562913.1
Iskolai intézményi étkeztetés
841901.1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
852011.1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatás (1-4 évfolyam)
852021.1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
852012.1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)*
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
852022.1
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)*
855911.1
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914.1
Általános iskolai tanulószobai nevelés
856013.1
Fejlesztő felkészítés
856099.1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
852000.1
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
890111.1
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
890112.1
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
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910121.1
931102.1
931204.1

tevékenységek és programok
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

*Sajátos nevelési igényű tanuló az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.

- a 13.1. pont a költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiak szerint módosul:
13.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége
Szakfeladat 2012. január 1-től
Alaptevékenység jellemző államháztartási szakfeladata: 852010 Alapfokú oktatás
(alapfokú művészetoktatás kivételével) szakágazatba tartozik
száma
megnevezése
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatás (1-4 évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)*
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
852022
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)*
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
855914
nevelése
- közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdés 29.b)
855915
pontja
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
- közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdés 29.b)
pontja
856013
Fejlesztő felkészítés
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890111
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex
tevékenységek és programok
890112
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931102
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
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931204
479901
680002

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- 13.2. és 13.3. pont törlésre kerül, egyidejűleg a 13.4. pont számozása 13.2.-re változik.
- 16. pontban történő módosítása:
A Munka Törvénykönyvéről szóló „1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyett az év
közbeni változás miatt „2012. évi I. törvény szövegrész kerül, valamint a „138/1994.
Kormányrendelet” szövegrész helyébe a „20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” szövegrész
kerül.
Az Alapító Okirat változással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 28.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okirat
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
175/2012.(XII.20.) sz. Határozat
1./Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerint tartalommal Benedek Elek Óvoda, 3014 Hort, Iskola út 3.
szám székhelyű költségvetési szerv Alapító Okiratát felülvizsgálta, és a
következők szerint módosítja:
A Benedek Elek Óvoda Alapító Okirata a következők szerint módosul:
A 4. pont szövege „ Irányító szerv neve, székhelye:2
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3014 Hort, Szabadság tér 40.”
helyett az alábbira változik:
4. Irányító, felügyeleti szerve:2
Alapító, fenntartó szerve:2

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3014 Hort, Szabadság tér 40.
Hort Község Önkormányzata
3014 Hort, Szabadság tér 40.

- 6. pontban történő változás:
„A Gazdálkodási jogköre:” szövegrészt „Gazdálkodási besorolása szerint:” kell nevesíteni.
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- A 12. pontban a jogszabály hivatkozás kiegészítésre kerül a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvénnyel.
- a 13.1. pont törlésre kerül:
-13.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége14 :
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 80111-5 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
75192-2
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
80111-5
Óvodai nevelés
80112-6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése*
*Sajátos nevelési igényű gyermek az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 851011 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
562912.1
Óvodai intézményi étkeztetés
841901.1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
851011.1
Óvodai nevelés, ellátás
851012.1
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása*
851000.1
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
890111.1
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános,
komplex tevékenységek és programok
890112.1
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó
általános tevékenységek és programok
856013.1
Fejlesztő felkészítés
856099.1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
*Sajátos nevelési igényű gyermek az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
- a 13.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiak szerint módosul:
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Szakfeladat 2012. január 1-től
Alaptevékenység jellemző államháztartási szakfeladata: 851020 Óvodai nevelés
száma
megnevezése
851000
Óvodai nevelés intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
- közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdés
29.a) pontjából beszédfogyatékos
- közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdés
29.b) pontja szerinti
óvodai nevelése, ellátása
890111
890112
856013
856099
562912
562917

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános,
komplex tevékenységek és programok
Egyenlő bánásmód megvalósulását célzó
általános tevékenységek és programok
Fejlesztő felkészítés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

A 13.2. pont törlésre kerül
13.2. A Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
805915

Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
856099.2

megnevezése
Oktatási célok és egyéb feladatok
 Környezetvédelmi nevelés,
 Játékos angol nyelv oktatása
 A nevelési programon kívüli
foglalkozások megszervezése és
megtartása az óvodai ellátottak
és szülők igényei szerint
 Egyéb ellátás biztosítása igény és
szükségletek szerint

megnevezése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 Környezetvédelmi nevelés,
 Játékos angol nyelv oktatása
 A nevelési programon kívüli
foglalkozások megszervezése és
megtartása az óvodai ellátottak és
szülők igényei szerint
12

Egyéb ellátás biztosítása igény és szükségletek
szerint
- 13.3. pont törlésre kerül, egyidejűleg a 13.4. pont számozása 13.2.-re változik.
- 16. pontban történő módosítása:
A „138/1994. Kormányrendelet” szövegrész helyébe a „20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet”
szövegrész kerül.
Az Alapító Okirat változással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 28.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kulturális Centrum Alapító Okirat
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
176/2012.(XII.20.) sz. Határozat
1./Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerint tartalommal Kulturális Centrum, 3014 Hort,
Szabadság tér 23. szám székhelyű költségvetési szerv Alapító Okiratát
felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja:
A Községi Könyvtár, -Közösségi Ház,- és Helytörténeti Kiállítóhely Alapító Okirata a
következők szerint módosul:
- A II. pont 1. mondata az alábbiak szerint egészül ki:
II. ALAPÍTÓ: Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40.
- A IV. pont címe az alábbiak szerint módosul:
IV. FELÜGYELETI ÉS IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE, SZÉKHELYE2:
- V. pontban történő változás:
„ A „TIPUS SZERINTI BESOROLÁS:” szövegrészt „Gazdálkodási besorolás szerint:” kell
nevesíteni.
- VI. pontban történő módosítása:
A Munka Törvénykönyvéről szóló „ 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyett az év
közbeni változás miatt „2012. évi I. törvény” szövegrész kerül.
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- a X.1. pont törlésre kerül:
-X.1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége :
Szakfeladat 2009. december 31-ig
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
száma
megnevezése
923127
Közművelődési, könyvtári tevékenységmozgókönyvtári feladatok
921815
Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:
közösségi művelődési tevékenység
921925
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923215
Múzeumi tevékenység
930932
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
Szakfeladat 2010. január 1-től
Alaptevékenység jellemző szakfeladata:
nyilvántartása
száma
611010
841191
841192
900400
910121
910122
910123
910201
910203
910204
910501
910502

910121

Könyvtári

állomány

gyarapítása,

megnevezése
Vezetékes távközlés
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működése

- a X.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiak szerint módosul:
Szakfeladat 2012. január 1-től
Alaptevékenység jellemző államháztartási szakfeladata: 910121 Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása
száma
megnevezése
610001
Vezetékes távközlés
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
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910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működése

910122
910123
910201
910203
910204
910501
910502

-X.2. és X.3. pont törlésre kerül, egyidejűleg a X.4. pont számozása X.2.-re változik.
X.3. A Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:
Szakfeladat 2009. december 31-ig
száma
701015

megnevezése
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

Szakfeladat 2010. január 1-től
száma
682002

megnevezése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-XI .pont törlésre kerül
- XII. pont 2) törlésre kerül.
Az Alapító Okirat változással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 28.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat SZMSZ módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (XII.20.) Önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.1.)
Önkormányzati rendeletének
módosításáról
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Hort község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 18. §.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel, a
következőket rendeli el:
1. §
A Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.1.)
Önkormányzati rendelete az alábbi 8. melléklettel egészül ki:
8. melléklet
19/2011.(XII.1.) Önkormányzati rendelethez
Hort Község Önkormányzata szakfeladatai 2012. január 1-től
Az alaptevékenységhez tartozó tevékenységek:
382101
382102
421100
422100
429100
429900
522001
562912
562913
562917
562920
680001
680002
750000
813000
841112
841192
841402
841403
842155
842531
842532
842541
842542
862101
862301
869042
882111
882112
882113
882114
882115
882116

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vizi létesítmény építése
Egyéb máshová nem sorolható építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
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882117
882118
882119
882202
882122
882123
882124
882125
882129
882203
890222
889942
889943
889967
890301
890302
890441
890442
890443
931102
931301
960302

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Köztemető-fenntartás és működtetés
2. §

Ez a rendelet 2012. december 20-án lép hatályba. Hatályba lépése utáni napon hatályát veszti.

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Elköszön a Képviselő-testület tagjaitól, mivel utoljára
vett részt Horton testületi ülésen. Megköszöni az együttműködést.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni Hegedűs Hajnalka munkáját.
Több téma nem lévén, az ülést berekeszti.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
jkv. hitelesítő
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