JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok
Tárgya:
száma:
12/2012.(III.6.) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat megszüntetéséről
13/2012.(III.6.) Döntés „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése”
iránt pályázat benyújtásáról
14/2012.(III.6.) Hozzájárulás a „Közösségi közlekedés feltételeinek javítása Hatvanban” c.
készített pályázat benyújtásához.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott
rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Csontos András
4. Molnár Istvánné
5. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő, valamint

Távolmaradását bejelentette: Kassa László, Habány György képviselő

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.
Nagy Tamást és Molnár Istvánnét javasolja elfogadni. Kéri, hogy a meghívó szerinti
napirenden kívül a Képviselő-testület tárgyalja meg a Lőrinci Önkormányzat által küldött
javaslatot, mely szerint 2012. augusztus 31-től megszüntetik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatot, tárgyalja meg a Képviselő-testület Hatvan város Önkormányzatának
a közösségi közlekedés feltételeinek javítása iránt benyújtandó pályázatának támogatását,
valamint a Kórház és Rendelőintézet informatikai rendszerének fejlesztéséhez való
hozzájárulás kérdését. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat megszüntetéséről
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Lőrinci város
polgármestere levelet küldött, melyben tájékoztat, hogy felülvizsgálták a nem kötelezően
ellátandó feladataikat és úgy döntöttek, hogy a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulás feladatai közül 2012. augusztus 31-vel megszüntetik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. Lőrinci város Képviselő-testülete kéri, hogy a Társulást létrehozó
önkormányzatok Képviselő-testületei fogadják el a Társulási Megállapodás módosítását, mely
alapján a Megállapodásból törlésre kerül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Kéri, hogy a
javaslatot fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12/2012. (III. 6.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apc, Boldog, Csány,
Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó települések önkormányzataival megkötött, a Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást létrehozó Társulási Megállapodást a
társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel a következők szerint módosítja:
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1. Törli a Társulási Megállapodás 5.3 pontjában a társulás által ellátott feladatok közül a
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” feladatot.
2. Törli a Társulási Megállapodás 6.1 pontjában a társulás által fenntartott intézmény
tevékenységi körei közül a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szakfeladatot.
3. Törli a Társulási Megállapodás 6.2.3., valamint 8.4 pontjait.
A módosítások hatályba lépésének időpontja 2012. augusztus 31.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

2. Napirendi pont megtárgyalása:
Döntés informatikai eszközök fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy pályázati felhívás
jelent meg a TIOP keretében „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése
– „Tudásdepó Expressz” címmel, melynek keretében a könyvtár fenntartója 16 db
számítógépre, asztalokra, székekre, egy nagygépre, egy laptora, egy multifunkciós
másológépre és projektorokra pályázhat bruttó 8 millió forintig. Amennyiben sikeresen
pályázunk, a rendszer bekapcsolható lesz az egri városi könyvtárba. Az IT Profi Kft. vállalja
a pályázat megírását, amiért külön díjat nem számolnak fel, csak nyertes pályázat esetén
kérnek sikerdíjat. Kéri a képviselők véleményét a pályázattal kapcsolatban.
Csontos András képviselő: Ez az informatikai fejlesztés akkora kapacitást jelent, hogy
véleményem szerint ennek az iskolában lenne a helye. De ha a könyvtár részére lehet
pályázni, támogatom a pályázat benyújtását.
Kerek Oszkár polgármester: Az iskolások is használhatják majd ezeket az eszközöket.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javasolom, hogy tanterem nagyságú helyiségben
kerüljenek elhelyezésre ezek az eszközök, hogy az iskolások is használni tudják tanóra
keretében.
Kerek Oszkár polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület értsen egyet a pályázat
benyújtásával.
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A Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2012. (III. 6.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Községi Könyvtár, - Közösségi Ház,
és Helytörténeti Kiállítóhely fenntartója úgy dönt, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése –
„Tudásdepó Expressz” támogatására TIOP – 1.2.3/11/1. kódszámon meghirdetett pályázati
felhívásra, az I/a komponensre rendelkezésre álló keretösszegből 8.000.000,-- Ft támogatási
összegre pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével
pályázatírót bízzon meg, s a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

3.Napirendi pont megtárgyalása:
„Közösségi közlekedés feltételeinek javítása Hatvanban” pályázat támogatása
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hatvan város
pályázatot nyújt be a közösségi közlekedés feltételeinek javítása érdekében, s ennek keretében
a Hort, Kossuth Lajos út 79. szám előtt lévő buszmegállóban is elhelyezésre kerülne egy
digitális utas-tájékoztató. Ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását.
Csontos András képviselő: Véleményem, hogy először egy „normális” buszmegállóra lenne
szükség, de támogatom a pályázatot.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat támogatását. A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2012. (III. 6.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvan Város Önkormányzat
által a „Közösségi közlekedés feltételeinek javítása Hatvanban” címen készített pályázat
benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztés pályázó általi aktiválásához, továbbá biztosítja, hogy a 3014 Hort,
Kossuth Lajos út 79. sz. alatti ingatlan (helyrajzi száma: 1343) előtti közterület a kötelező
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon.
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul továbbá, hogy a fent megjelölt
ingatlanon a pályázat megvalósítása során egy dinamikus utas-tájékoztató tábla kerüljön
elhelyezésre az annak működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésével.

4

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről Hatvan Város
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: haladéktalanul.

4. Napirendi pont megtárgyalása:
Albert Shweitzer Kórház és Rendelőintézet informatikai fejlesztésének támogatása
Kerek Oszkár polgármester: Ismerteti Hatvan Város Polgármesterének levelét, melyben
javasolja, hogy az Önkormányzatok orvosi körzetenként 117.647,-- Ft + ÁFA összeggel
járuljanak hozzá a Kórház és Rendelőintézet informatikai fejlesztéséhez, melynek keretében
lehetővé válna, hogy a laboreredményeket a háziorvosok közvetlenül megkapják. A program
karbantartási költsége orvosonként havonta 3.000,-- Ft lenne. Álláspontja szerint ez jó lenne a
horti lakosoknak, nem kellene a leletekért külön beutazniuk Hatvanba.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A lényeg, hogy az egészségügyben egy halom
informatikai rendszer működik, s ennek a javaslatnak a tárgya egy olyan kórház-informatika
kialakítása, melyben bármelyik osztály láthatja az elvégzett vizsgálatokat, azok eredményeit.
Véleményem, hogy egy ekkora kórház meg kellene, hogy oldja saját erőből ezt a fejlesztést,
nem kellene, hogy az önkormányzatoktól kérjen hozzájárulást.
Csontos András képviselő: A hatvani kórházon kívül más kórház is be lenne kapcsolva ebbe
az informatikai rendszerbe?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Igen, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Veszprém
kórházaiban is ez a rendszer működik. Továbbra is az a véleményem, hogy nem kellene az
önkormányzatoktól hozzájárulást kérni, s számolni kell azzal is, hogy a leletek
kinyomtatásának költsége majd az orvosokat terheli. Az OEP finanszírozásból már további
költségeket nem bírnak az orvosok viselni. Javasolom, hogy tisztázzuk az informatikai
fejlesztéssel járó további járulékos költségek viselésének módját, s azt követően tűzzük
napirendre ismét a kérdést.
A Képviselő-testület egyetért az alpolgármester javaslatával, s úgy dönt, hogy később ismét
napirendre tűzi a kérdést.
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Kerek Oszkár polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni a megjelenést, és az
ülést bezárja.

kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Molnár Istvánné
képviselő
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