JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 10-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
12/2016.(II.10.)
13/2016.(II.10.)
14/2016.(II.10.)
15/2016.(II.10.)
16/2016.(II.10.)
17/2016.(II.10.)
18/2016.(II.10.)
19/2016.(II.10.)
20/2016.(II.10.)
21/2016.(II.10.)
Rendelet száma:
2/2016.(II.10.)

Tárgya:
Átmeneti gazdálkodás
Közbeszerzési Terv
Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okirat
Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Program
Horti Szociális Ellátó Intézmény SZMSZ
Horti Szociális Ellátó Intézmény Házirend
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2015.évi költségvetésének módosítása
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2016.évi költségvetése
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Számviteli Politika
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Vagyonkezelői Szerződés
Tárgya:
Hort Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Csontos András
5. Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes,
Filep Bertalan iskolaigazgató, Kiss Edit Szociális Ellátó Intézmény vezetője, Szabóné Sőregi
Melinda Kulturális Centrum igazgató, Godó István Kft. ügyvezető, Vargáné Hegyi Mónika
vezető védőnő, Csuka Mihályné Vöröskereszt Helyi Szervezet titkára, Terényi Mihály
(HÖTKE) Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke, Sánta Mátyás, Kormos Gábor Idősügyi
Tanács tagjai
Napirend:
1./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés: Kerek Oszkár polgármester
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról
Előadó: Blahó Éva, Bizottság elnöke
5./ Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend módosítása,
Szakmai Program
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
6./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Habány György képviselő bejelentette
távolmaradását. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását, melyet a Képviselő-testület
egyhangúan elfogadott.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Átmeneti gazdálkodás.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, javasolom elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
12/2016. (II.10.) KT határozat
Tárgy: 2016.évi átmeneti gazdálkodás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Valamennyi intézménnyel lezajlottak az egyeztetések, a
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta.
Már 3. éve pozitív a mérlegünk. Figyelnünk kell arra, hogy megfelelő pénzügyi tartalékkal
rendelkezzen az önkormányzat, ez a garancia a hiánymentes költségvetésre.
Utolsó évek vannak a pályázatokra. Tavaly az intézményi fejlesztések kaptak hangsúlyt, az idén
a település fejlesztése lesz a fő cél.
A TOP-os pályázatok megyei leosztásúak. Felméréseket végeztünk a Polgármesteri Hivatal,
Óvoda, Iskola energetikai fejlesztése céljából. Még nem jelentek meg a pályázatok, de folynak
az előkészületek. Vidékfejlesztési Programon belül várhatóan lehetőség lesz a Kulturális
Centrum energetikai fejlesztésére is.
A jövőre is gondolni kell, melyet az ipari park létrehozásával alapozhatjuk meg. Erre is lesz
pályázati lehetőség. Nagyon fontos még az energiaköltségek csökkentése. A napelemes
pályázat segítségével már el is kezdtük ezt.
Támogatjuk a civil szervezeteket is.
Közmunkaprogramban is részt veszünk, habár településünkön nincs jelen nagyszámú
munkanélküliség, de próbálunk segíteni a máshol elhelyezkedni nem tudó embereken.
A költségvetés főszámai emelkedő tendenciát mutatnak.
Átadom a szót a Bizottság elnökének, hogyan látja a tervezett költségvetést.
Blahó Éva képviselő: Megtárgyalta a bizottság a költségvetést, elfogadásra javasoljuk.
Kerek Oszkár polgármester: Átadom a szót a Képviselő-testület tagjainak, mondják el
véleményüket, javaslataikat.
Csontos András képviselő: Iskolának a ránk eső finanszírozásával kapcsolatban az a
kérdésem, hogy ez az iskola fenntartásának összes költsége?
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Kerek Oszkár polgármester: Működtetés van benne: világítás, fűtés, víz, takarítás.
Filep Bertalan iskolaigazgató: Amit a törvény előír az önkormányzatnak, az van benne, a
működéshez szükséges dolgok, ill. fejlesztés is. A KLIK-től kapott támogatás százezrekben
mérhető, nem éri el a milliós nagyságot, és több havi késéssel fizeti ki a szükséges dolgokat.
Szerencsések vagyunk az önkormányzattal, semmi fejlesztés nem történne.
Kerek Oszkár polgármester: Az Idősügyi Tanácstól kaptam javaslatokat a költségvetés
előkészítése előtt: közrend, közbiztonság helyi erősítése, helyi egészségügy fejlesztése,
buszmegállók építése, közterület fenntartás, megújítás, járdák állapotának javítása, el nem
szállított hulladékok elhelyezése, településünk élhetőbbé tétele témakörökben.
Ezek nagy része szerepel is terveink között, hiszen rendeletet tervezünk a közrend,
közbiztonság javítása érdekében, buszmegállók tervezés alatt vannak, településünk fejlesztését
pedig nagyrészt pályázatok segítségével kívánjuk megoldani. Sajnos járdák állapotának
javítására nincs pályázati lehetőség, önerőből pedig egyelőre az utak rendbetételével kell
foglalkoznunk, hiszen azok sincsenek rendben.
Szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: A költségvetés megalkotása sosem egyszerű feladat. Kiemelt
segítséget kaptunk az intézményvezetőktől, Idősügyi tanácstól, civil szervezetektől, Köszönöm
segítő munkájukat!
3. Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Még nem indultunk pályázatokon, de az év folyamán lesznek.
Majd az aktualitásoknak megfelelően kell módosítanunk a közbeszerzési tervet.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző:Március 31-ig el kell fogadnunk akkor is, ha nem tudjuk
milyen beruházások lesznek, év közben módosítani fogjuk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
13/2016. (II.10.) KT határozat
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Tárgy:2016. évi közbeszerzési terv
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Hort Község Önkormányzata
Költségvetési év: 2016.
A tervezett közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés várható
időpontja

A
hirdetmény
típusa* feladásának
ideje
hó
1.

A közbeszerzés
előzetesen becsült
értéke (nettó) Ft

A teljesítés
ideje
év

hó
0

(*= 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási
koncesszió)

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi Bizottság tájékoztatója a civil szervezetek elszámoltatásáról.
Blahó Éva képviselő: Az egyesületek határidőre elszámoltak a pénzösszegekkel. A valaki meg
kívánja tekinteni, a pénzügyi csoportnál vannak a számlák. A Vöröskereszt véradó találkozó
szervezésére, az Ezüsthold Nőegylet Egyesület koszorú vásárlásra, könyvelés költségére, a
HÖTKE épület felújításra, gépjármű biztosításra, könyvelés költségére, a Rózsa Sándor
Hagyományőrző Lovas Egyesület ruhákat vásárolt, valamint könyvelés költségére fordította a
támogatást.
Ugyanezekkel az összegekkel kérik a támogatást ebben az évben is. Az iskolások
sportversenyek alkalmával használtak minimális összeget útiköltségre.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend módosítása,
Szakmai Program.
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kiss Edit intézményvezető: A változások miatt volt szükséges a módosításra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
14/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102031

Idősek nappali ellátása

2

102032

Demens betegek nappali ellátása

3

107052

Házi segítségnyújtás

4

107054

Családsegítés

5

107051

Szociális étkeztetés

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
Felkéri a jegyzőt a módosítás benyújtására.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szakmai Program elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
15/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai Programja

6

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szakmai Programját jóváhagyja.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
16/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Házirend elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
17/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Házirendje
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Házirendjét jóváhagyja.
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 4 előterjesztést küldött elfogadásra, melyek témája: 2015. évi költségvetés
módosítása, 2016. évi költségvetés, Számviteli Politika, Vagyonkezelési Szerződés. Kérem,
hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.
Szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetés módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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18/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2015.évi költségvetésének módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2015. évi költségvetésének a
módosítására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy a társulás
költségvetésének tárgyalásán igennel szavaz a polgármester.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

19/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2016.évi költségvetése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról.
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a társulás Számviteli Politikájának
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
20/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Számviteli Politikája
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a hatályos
Számviteli Politika módosításának elfogadásáról.
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere

Kerek Oszkár polgármester: A Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. közötti Vagyonkezelői Szerződést módosítani
kívánják.
Szavazásra bocsátja a szerződés módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
21/2016. (II.10.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Vagyonkezelői Szerződése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron
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következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal megkötött Vagyonkezelői szerződés módosításáról.
Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hort Nagyközség
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hort Nagyközség polgármestere
Kerek Oszkár polgármester: Már két befektetőt hallgattunk meg, akiknek vásárlási szándéka
van. Javaslom, hogy a 3,3 ha önkormányzati tulajdonú területet osszuk meg úgy, hogy külön
legyen 1 ha terület, ha valaki konkrétan kisebb területet szándékozik vásárolni, legyen rá
lehetősége. Mi a véleménye a Képviselő-testület tagjainak erről?
Molnár Istvánné képviselő: Ha olyan jelentkezik, akinek az egész területre lenne szüksége,
nem esünk el a lehetőségtől?
Kerek Oszkár: Jelenleg nem tudjuk, hogy ki lesz a konkrét vásárló, és mekkora területre. Nem
azonnali befektetést hoznának az eddigi jelentkezők, ezért inkább opciós szerződést kötnénk.
Ha nem jön össze részükről a megépítés, akkor marad az önkormányzat tulajdonában a terület.
Ezért célszerű megbontani a területet, hogy esetleg több igényt is ki tudjunk elégíteni.
Az önkormányzatnak is kell rendelkeznie területtel, egyébként nem tudunk pályázni ipari
terület kialakítására. Befektetőknek is rendelkezniük kell területtel ahhoz, hogy tudjanak
pályázni. Így rugalmasan kezelhetjük ezt a dolgot.
Nekünk az a jó, ha minél nagyobb területtel tudunk pályázni még olyan módon is, hogy
vásárolunk hozzá újabb területet.
Molnár Istvánné képviselő: A most jelentkezőknek mi az igényük?
Kerek Oszkár polgármester: Minimum 1 hektárra van szükségük az induláshoz. Ha később
nagyobbra lesz igényük, lehet hozzá vásárolni.
Csontos András képviselő: Ha megosztjuk, 2 helyrajzi számon lesz a két terület, de
valószínűleg opciós szerződés esetén nincs jelentősége a megosztásnak. Szerintem megosztás
nélkül is meg tudja vásárolni egy részét a területnek, de ha valakinek az egészre lenne szüksége,
akkor össze kell vonni.
Kerek Oszkár polgármester: Ha eladjuk egy részét, akkor is meg kell osztani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ne legyen akadálya a pályázatnak az, hogy be van jegyezve
egy opciós szerződés. Elképzelhető, hogy így nem pályázhatunk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem tudjuk, hogy mi lesz a pályázati kiírásban. Lehet,
hogy semmi széljegyzet nem lehet rajta, de az is lehet, hogy engedélyezik akkor is.
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Csontos András képviselő: Ipari parkos pályázatba csak a leválasztott területet viheti az
önkormányzat. Sok kockázat van a leválasztásban, mert nem tudjuk, melyik részét válasszuk
le. Szerintem 1 hónap alatt ezt meg lehet tenni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A megosztás mellett szól, hogy ha kisebb területet akar
megvenni valaki, akkor az1 ha művelésből kivonása sokkal egyszerűbb, és olcsóbb. Ki lehet
venni az egész területet is művelésből, de nem tudjuk, mi lesz a kiírásban. Lehet, hogy
kivonásra, vásárlásra is adnak támogatást.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor maradjunk egyelőre várakozó állásponton.
Megadja a szót a meghívott vendégeknek a költségvetéssel kapcsolatos témához.
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető: Köszönjük, hogy voltak egyeztetések. Jól fog működni
az óvoda ezzel a költségvetéssel, úgy, mint előző évben is. Örülünk, hogy bennünket nem vett
át a KLIK. Jó gazdája az önkormányzat intézményünknek.
Csontos András képviselő: A jelenlegi létszám aktuális, vagy változik?
Kerekné Aradi Tünde óvodavezető:2015-ben kaptunk egy státuszt pedagógiai asszisztensre,
melyre állami támogatást igényeltünk. Óvodapedagógiai üres állásunk van, mivel 1 fő
felmondott, erre óvónő végzettségű dolgozót szeretnénk felvenni.
Filep Bertalan iskolaigazgató: 12,5 M lett az iskola költségvetése, melyben van fejlesztési
lehetőség, illetve pályázati lehetőségek is lesznek. Külső szigetelést, fűtéskorszerűsítést jó
lenne pályázati úton megoldani.
A KLIK kb. 500.000,- Ft támogatást ad, egyéb pályázatokból próbálunk mi is fejlesztéseket
nyerni. Megköszönöm a Képviselő-testület a nyilatkozatot, mellyel támogatta további
kinevezésemet. A kinevezésemről miniszter úr fog dönteni.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolai támogatáshoz hozzájön a sport támogatása is, de ez
az önkormányzatnál jelenik meg, nem az iskolánál.
Filep Bertalan iskolaigazgató: 300.000,- Ft-ot szavazott meg az önkormányzat az iskolai sport
támogatására, melyet ezúttal köszönök. Amióta kisbusszal rendelkezik a Kft. ezzel is
támogatást kapunk a gyerekek szállítására.
Terényi Mihály: Megköszöni a HÖTKE nevében az önkormányzat támogatását.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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