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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 5-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Szabóné Sőregi Melinda Kult.Centr. igazgató, Süki Lóránt Településfejl. Kft.
ügyvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes, Berta
Imréné Szoc. Ellátó Int. vezetője, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagja, Kormos Gábor Idősügyi
Tanács tagja, Godó István Településüz. Kft. ügyvezető, Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor
Gáborné védőnő, Virágné Csábi Viola iskolaig. helyettes, Gábor Attila településgondnok,
Vastagné Gyurcsó Mária ig. előadó

Napirend:
1./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő
2./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Előterjesztő: polgármester
3./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
4./ A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
Előterjesztő: Blahó Éva Pénzügyi Bizottság elnöke
5./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előadó: Blahó Éva Pénzügyi Bizottság elnöke
6./ Köztisztviselői teljesítménycélok 2019.
Előterjesztő: jegyző
7./Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának
meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
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8./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a meghívottakat! Megállapítom,
hogy a 7 Képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van egyéb hozzászólás?
Vargáné Hegyi Mónika: Kiegészíteném azzal, hogy 2016. november 1. óta helyettesítünk
Csányon. 2019. január 1-ével lesz ott állandó kolleganő, így a helyettesítésünk megszűnik. A
szűréshez kapcsolódó eszközeink a mai napon megérkeztek.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm. Maga a beszámoló 2017-re vonatkozik. Úgy
gondolom ezt a beszámolót az év elején kellett volna tartanunk. A következő évi munkatervben
ezt módosítsuk. Tavaly 26 gyermek született, idén már 33 a várható létszám. A 7.és 8. osztályos
lányoknak a HPV elleni védőoltás ingyenes, de a szülő dönt a beadásról.
Fodor Gáborné: Ezévben már mindenki kérte a védőoltást.
Kerek Oszkár polgármester: Pozitívum, hogy a védőnőink szervezik helyben a rákszűrést.
Többen jelentkeznek, mint amire lehetőség van. Az intézmény egyre jobban felszerelt.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A kötelező védőoltás a nagy fertőzőképességű betegségek
ellen véd. Nyilván a szabadon választhatóak nem ingyenesek. Fontos, hogy sokan beadassák
ezeket, pl. az influenza elleni oltást is. Köszönöm a védőnők munkáját.
Csontos András képviselő: A kettő vagy több gyerekeket vállalók aránya milyen?
Vargáné Hegyi Mónika: Az a tendencia, hogy többen vállalnak több gyermeket.
Blahó Éva képviselő: Köszönöm a védőnők munkáját az iskola részéről is. Idén minden
hetedikes megkapta az oltást. A védőnők tartottak erről tájékoztatót a szülőknek is.
Kerek Oszkár polgármester: A tisztaságot még mindig ellenőrizni kell?
Vargáné Hegyi Mónika: A tisztasági vizsgálat negyedévente kötelező. Tetűfertőzés
megelőzése miatt fontos. Előfordul még egy-egy elhanyagoltabb gyerek, de vannak persze
személyi higiéniai hiányosságok is.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
127/2018. (XII.5.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2017 évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2017
évimunkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

2./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása
Kerek Oszkár polgármester: A következő év költségvetésének elfogadása előtt meg kell
állapítanunk egy átmeneti gazdálkodást. 2018. eredeti előirányzatát vesszük figyelembe. Kérem
szavazzunk!

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

128/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2019 évi átmeneti gazdálkodása
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, 2019. január 1-től a 2019.
évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban felhatalmazza a polgármestert a
helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon
belül a kiadások arányos teljesítésére.
1. A Képviselő-testület a kiadások időarányos teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Adatok Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek
Működési kiadások összesen
1.Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szochó
3.Dologi kiadások
4.Egyéb működési célú kiadások
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai

2018.
eredeti 2019. 02.14.-ig
előirányzat
időarányos
kiadás
351391
43322
145153
17896
28714
3540
132019
16276
23751
2928
21754
2682
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Felhalmozási kiadások összesen
1.Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.Beruházási kiadások ÁFÁ-val
3.Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék)
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Helyi
önkormányzat
által
fenntartott
intézményeknek átadott támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN község szinten

177491
163661
7830
6000
528882
171528

21882
20177
965
740
65204
21147

700410

86351

2. Az átmeneti gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A
képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodási időszakban
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve
fogadja el.
Határidő: 2019. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester

3./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Van javaslat a munkatervvel kapcsolatban?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az előterjesztés nem mondja ki, hogy milyen időszakról
kell beszámolót készíteni. A statisztika készítés ilyenkor válik esedékessé, ezért van
decemberben.
Kerek Oszkár polgármester: Melyik az az időszak, amikor be lehet tervezni a beszámolót?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A statisztikai adatok képezik alapját a beszámolónak. 2018ról márciusban be tudunk számolni.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom módosítsuk a védőnői beszámolót májusra.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Minden intézmény az előző évről számol be.
Kerek Oszkár polgármester: Elfogadható a május?
Molnár Istvánné képviselő: Igen, itt a legkevesebb a napirendi pont.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor ezzel a módosítással, kérem fogadjuk el a munkatervet.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
129/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2019 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2019. december 31.
4./ A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk a kiküldött munkatervről!

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
130/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: A Pénzügyi Bizottságának 2019 évi munkaterve
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2019 évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2019. december 31.

5./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Blahó Éva képviselő: A beszámoló az éves munka alapján történik. A munkaterv alapján
haladtunk. Megtartottuk a bizottsági ülést, javasoljuk elfogadásra a beszámolót
Kerek Oszkár polgármester: Van hozzászólása valakinek?
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Csontos András képviselő: 2018. októberi adat: bevétel 831 millió Ft., kiadás 282 millió Ft.
Mi okozza ezt a nagy különbséget?
Blahó Éva képviselő: Itt megjelennek a pályázati összegek. Ez az első féléves adat.
Csontos András képviselő: Köszönöm.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazzunk!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
131/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

6./ Köztisztviselői teljesítménycélok 2019.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Minden évben el kell fogadni az irányelveket, ami
alapján a személyi köztisztviselői célok meghatározásra kerülnek. Sok mindent takar a
felsorolás, ez alapján kerül kijelölésre egy-egy teljesítménycél. Mindig konkrét személyre
szabva kerül kialakításra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazzunk!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
132/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: A 2019. évi teljesítménycélok
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi teljesítménycéljait az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és
végrehajtásakor a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a
tisztségviselők és képviselők munkájának segítése;
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2. A közigazgatási tevékenység során a jogszabályok maradéktalan betartása, a változások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és szakszerű alkalmazása;
3. Pályázati lehetőséges felkutatása, pályázatok benyújtása;
4. Ügyfélbarát, hatékony ügyintézés megvalósítása, a lakossági bejelentések fogadása,
szakszerű ügyintézése;
5. A hivatal munkatársainak szakmai felkészítése, továbbképzése;
6. Kintlévőségek csökkentése;
7. Belső kontrollrendszer működtetése;
8. Költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;
9. Esélyegyenlőség terén hatékonyabb feladatellátás;
10. Civil szervezetekkel történő együttműködés hatékonyságának növelése.
Felelős: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Határidő: 2019. január 31.
7./Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának
meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
Kerek Oszkár polgármester: A kiküldött anyag alapján, kérem szavazzunk a Kft. ügyeiről!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
133/2018. (XII.5.) KT határozat
Tárgy: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának
meghosszabbítása, illetve ügyvezetői álláspályázat kiírása és új fióktelep létesítése
1.)
A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) új fióktelepe a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatti
ingatlan legyen.
2.)
A Képviselő-testület határoz továbbá arról, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) a
jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a megbízatását meghosszabbítja 2019. március
31. napjáig, tudomásul veszi továbbá az ügyvezető lakcímének megváltozását, új lakcíme: 3000
Hatvan, Zöldfa utca 18.
3.)
Tekintettel arra, hogy 2018.12.01. napján lejár a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485)
felügyelő bizottsági tagjainak megbízatása a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Balázs
József (anyja neve: Korsós Mária, lakcíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.) és Gál Erzsébet
(anyja neve: Póka Teréz, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V. em. 23.) felügyelő
bizottsági tagi tisztségét határozatlan időre meghosszabbítja, megválasztja továbbá Dr.
Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, lakcíme: 1023 Budapest 02 Mecset utca 8.) a
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Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) új felügyelő bizottsági tagjává határozatlan időtartamra. A
felügyelőbizottsági tagok megválasztásának hatálya az a nap, amikor a Társaság utolsó tagja
(önkormányzata) is meghozza a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról szóló döntését.
4.)
A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy fentiekre tekintettel a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám:
10-09-035485) társasági szerződését módosítja a változásokkal egységes szerkezetben és
elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő
hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben
önálló döntést hozzon.
5.)
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a mellékelt álláspályázatot ügyvezetői munkakörre,
bízza meg az alábbi önkormányzatok polgármestereit, hogy hozzanak létre bizottságot és
bírálják el a benyújtott pályázatokat, valamint hirdessék ki a nyertes pályázót.
Heves Város Önkormányzata
Ludas Községi Önkormányzat
Apc Községi Önkormányzat
6.)
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.,
cégjegyzékszám: 10-09-035485) bízza meg a pályázat aláírásával és minden egyéb
jognyilatkozat megtételével Heves Város Önkormányzatát.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: polgármester
Szavazati arány: 7 fő igen 0 fő nem 0 fő tartózkodott

8./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Helyi esélyegyenlőségi programot készítettünk. Törvény
határozza meg, 5 évre szóló programot kell elfogadnunk. Meghatározza, hogy a következő
években milyen feladataink vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatban A programban a további
tervekről van szó, célkitűzésekről, feladatokról. Röviden: mélyszegénység, nők, idősek,
fogyatékkal élők. Van hozzászólás a programmal kapcsolatban? Pályázatok feltétele is sok
esetben ennek megléte.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Kik tartoznak mélyszegénységi körbe?
Vastagné Gyurcsó Mária: Nálunk ez nem jellemző, vannak szegények, de nem nagyszámban.
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Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: A kormány minden évben meghatározza a létminimum
összegét, akik ezalatt élnek, azok tartoznak ide.
Kerek Oszkár polgármester: A településen a munkanélküliség minimális. A
közfoglalkoztatás nálunk is működik. Működik az egészségügy, foglalkozunk a sporttal is.
Fontosabb pontjai: akadálymentesítés, bölcsőde megépítése, Idősügyi Tanács fontossága,
munkahelyteremtés az ipari parkban, rászorultak támogatása, idősek támogatása, nyugdíjas
klub.
Molnár Istvánné 15:56 perckor elhagyta az ülést, a Képviselő-testület továbbra is
határozatképes.
Vastagné Gyurcsó Mária: Teljesíthető feladatokat tűztünk ki célként.
Kerek Oszkár polgármester: Pszichológusra óriási igény van. Ez állami feladat lenne, az
önkormányzatnak ez nagyon nagy kiadás lenne. Anyagi támogatást tudunk biztosítani utazási
költséghez, akinek ilyen segítségre van szüksége. Több település foglalkoztathatna pl. egy
közös pszichológust. Gyermekeknek is szüksége lenne rá.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Pszichológus van a területünkön, a praxis pályázat körein
belül. Ezek csoportos foglalkozások. Van arra esély, hogy szakpszichológushoz elkerüljön a
beteg, gyermek és felnőtt részre is, heti egy alkalommal Horton.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
134/2018. (XII.5.) KT határozat

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program

Hort Nagyközség Önkormányzatának
Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja.

Képviselő-testülete

Hort

Nagyközség

Helyi
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Kerek Oszkár polgármester: Elindult a sportegyesület. Megalakult a labdarúgó szakosztály.
A szabadidő szakosztály kapcsán merült fel, hogy a tornaterem használatát módosítani kellene.
Díjszabás módosítást javasolnék. A horti lakosoknak 3810.- forint egy csoport díja. Javaslom,
hogy ezt a bérleti díjat emeljük 4800.- forintra, ami 6 főre vonatkozik. Amennyiben belépnek
az egyesületbe, féláron veszik majd igénybe a szolgáltatást. Aki nem horti lakos: 6000,- forint
lenne a 6 főre vonatkozó csoport díj.
Csontos András képviselő: Ez mennyi időt takar?
Kerek Oszkár polgármester: Havonta 6-8 alkalom.
Csontos András képviselő: Mennyi az időtartama?
Kerek Oszkár polgármester: 1 óra
Csontos András képviselő: Több fő is mehet, mint hat?
Kerek Oszkár polgármester: Minimum hat fő. Emelnénk a díjon, de mégis támogatnánk őket,
ha belépnek az egyesületbe.
Kassa László képviselő: Vannak helyiek is?
Kerek Oszkár polgármester: Igen, sokan. Minél többen lépjenek be a sportegyesületbe, ez a
cél.
Habány György képviselő: Támogatom.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a módosítás elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
135/2018. (XII.5.) KT határozat

Tárgy: Tornacsarnok bérleti díja

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2018. (IV.25.) KT határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
A Tornacsarnok bérleti díja 2019. január 1-től:
 Horti lakosok esetén: 4.800,- Ft/csoport/óra
800,- Ft/óra/fő
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Külsősök, más település lakói: 6.000.- Ft/csoport/óra
1.000,- Ft/óra/fő

A csoport létszáma minimum 6 fő.
A határozat jelen változással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: Kft.ügyvezetője

Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm mindenkinek ezévi munkáját! Több téma nem lévén
köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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