JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 17-én megtartott üléséről

Határozat
száma:
162/2012.(XII.17.)
163/2012.(XII.17.)
164/2012.(XII.17.)
165/2012.(XII.17.)
166/2012.(XII.17.)
167/2012.(XII.17.)
168/2012.(XII.17.)
169/2012.(XII.17.)
170/2012.(XII.17.)
171/2012.(XII.17.)
172/2012.(XII.17.)

Tárgya:
Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról
Laczikné dr. Barati Katalin jegyzői kinevezése
Temetési segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének
elfogadása
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervének elfogadása
Pályázat benyújtása fogorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat
áthelyezésére
Hatvan város településrendezési terv módosításának véleményezése
Atkár község településrendezési terv módosításának véleményezése
Háziorvosok feladatellátási szerződésének módosítása
Fogorvos feladatellátási szerződésének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

a

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

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő (később érkezik)
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Az 1. napirendi pont, valamint a szociális és gyámügyi
segélykérelmek elbírálása zárt ülés keretében történt. Megállapítja, hogy a testületi ülés
továbbra is határozatképes, mert a 7 Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
2013. évi hulladékszállítási díj megállapítása.
Kerek Oszkár polgármester: Hulladék szállítására kaptam ugyan ajánlatot, de az ajánlat
szerint a 60 l-es kukánál 50%-os emelkedést jelentene, valamint a 80 l-es a 120-as
árajánlatával egyenértékű, ami nem elfogadható. Ígérték, hogy a mai napon megkapjuk, de
sajnos nem érkezett meg, ezért még egyszer kell testületi ülést tartunk ezért.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta a munkatervet. Van-e vélemény, javaslat
ezzel kapcsolatban?
Tari István képviselő: Én jónak tartom a munkatervet, javaslom elfogadásra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét az
előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról gondoskodjon.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervének megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
15 óra 28 perckor megérkezik Habány György képviselő, így a jelen lévő képviselő-testületi
tagok száma 7 főre emelkedik.
Tari István képviselő: A bizottság igazodott az önkormányzat munkatervéhez. A 9. és 10.
pont tévedésből ugyanazt a napirendi pontot tartalmazza, ezért az egyiket törölni kell.
Rózsavölgyi Jánosné külső bizottsági tag nem tudja tovább folytatni ezt a megbízatást családi
okok miatt. A továbbiakban a 3 képviselővel megy tovább a bizottság.
Kerek Oszkár polgármester: Elfogadható-e a munkaterv vagy változtassunk?
Molnár Istvánné képviselő : Az I. félévi beszámoló augusztusra van tervezve, talán lehetne
szeptember elejére áttenni.
Tari István képviselő: Ezek tervek, melyek változhatnak az adott aktualitásoknak
megfelelően.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a bizottság munkatervének elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
167/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság 2013. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az
ülések összehívásáról gondoskodjon.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos.

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A fogorvosi rendelő áthelyezésére elkészült a pályázati anyag.
A zárda földszintjén kerülne kialakításra a részükre hely. 100%-ban támogatott, 1-60 M Ft
összeghatárig lehet pályázni. Ennek egy része átépítéshez, a többi eszközök beszerzésére
fordítható. A védőnőket is át kellene oda helyezni, így egységes Egészségügyi Központ jönne
létre.
Mi a vélemény erről?
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Csontos András képviselő: A pályázatot támogatom. Azzal van inkább gondom, hogyan
épüljön meg. Az épületet illik rendbe hozni az önkormányzatnak. Vizesedés veszélye is
fennáll, azt is meg lehet most oldani.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 100 %-os támogatásnál nem lehet kérdés, hogy induljunke. Lehet, hogy többet nem lesz ilyen alkalom. A fogorvos eszközellátása eléggé elavult, most
lehetőség nyílik modernebb eszközökre. Mindenképpen ki kell használni a lehetőséget.
Kerek Oszkár polgármester: Bele kell kalkulálni a víz elleni szigetelést. Az épület szilárd
lábakon áll szerencsére. A parkoló bővítését is meg kell oldani az ottani nagy forgalom miatt.
Egyeztetni kell a tervezővel az előírásokat, és meg lehet beszélni, hogy még mit lehet
beletenni.
Tari István képviselő: A fő épületet is kézbe kellene venni, egyetértek Csontos András
képviselő úr javaslatával. Korábban készültek is erről tervek. A szigetelést is meg lehet
oldani, jó technológiák állnak rendelkezésre.
Csontos András képviselő: A régi épületbe lesz tervezve, vagy az új részbe? A régi épületet
meg kellene hagyni régi formájában, de felújítani. Ha sikerül megoldani a szigetelést, nagyon
sokat jelentene.
Kerek Oszkár polgármester: Szintkülönbség van a két épületrész között. A régi konyha
részbe a Védőnői Szolgálat mehetne át.
Kassa László képviselő: Életveszélyes volt a régi rész, nem javasolnám oda a rendelő
kialakítását. Hiába vastagok a falak, régóta rossz állapotban van. Közel 100 éves épület, rossz
az alapja. Régen küzdöttünk azzal, hogy össze ne dőljön. A pályázatot támogatom, de nem
oda.
Kerek Oszkár polgármester: Szakember véleményét beszerzem ezzel kapcsolatban, illetve a
vízelvezetés lehetőségét is meg kell vizsgálni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A vizesblokk lehetőségét is vizsgáljuk meg, mert
fölösleges egy újabb kialakítása. Egy szinten van, fölösleges annyi pénzt rákölteni. Átjárással
használható.
Csontos András képviselő: Pályázzunk, de az öreg épületet felejtsük el. Az új részben kell
helynek lennie a fogorvosnak és a védőnőknek is.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ha a védőnőket is idehozzuk, oda biztosan kell külön WC.
Tari István képviselő: Ahol a konyha volt, ott mindenhol bent van a víz és ki is lehet
alakítani a vizesblokkot.
Kerek Oszkár polgármester: A WC-re is megvannak az előírások. Javaslom, hogy most
fogadjunk el egy elvi állásfoglalást a pályázat benyújtásáról, és kérjünk véleményt az épület
állagát illetően. Utána járok, hogy lehet megoldani, és tájékoztatást adok róla a testületnek.
Szavazásra bocsátja a pályázat indításának elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
168/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát afelől,
hogy a fogorvosi rendelőt, valamint a Védőnői Szolgálatot annak érdekében, hogy
a községben minden egészségügyi ellátás egy helyen igénybe vehető legyen, a
Hort, Kossuth út 122. szám alatti épületbe (volt zárdaépület) helyezi át, ennek
támogatására az ÉMOP – 4.1.1/A – 12 számú pályázat keretében „Fogorvosi
rendelő és Védőnői Szolgálat áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel” című
pályázatot nyújt be.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére
vonatkozó intézkedések megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy szakemberrel egyeztessen az
épület állékonyságával kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: kiírás szerint

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Rendezési tervének módosítását kezdeményezte
Hatvan és Atkár település. Az önkormányzat véleményét kérték ezzel kapcsolatban. A
hatvani 0517/87 hrsz. alatt lévő általános mezőgazdasági területet különleges mezőgazdasági
üzem területté szeretnék módosítani.
Atkáron pedig belterületté akarnak vonni egy területet. Bennünket nem érint ez a módosítás.
Közös közigazgatási határunk van, ezért került hozzánk is véleményezésre.
Csontos András képviselő: Hatvan hígtrágya tároló építéséhez kéri ezt valószínűleg, ami a
mi területünkre fog folyni. Korábban kb. 500 m-re is befolyt a trágyalé. De fogadjuk el, azt
javasolja.
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Lehet kikötést tenni hozzá, de valószínűleg megvannak
az előírásai annak is, hogyan kell egy ilyen tárolót kialakítani, amit be is kell tartania a
létesítőnek.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy Hatvan város
településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az önkormányzat nem emel kifogást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

169/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Hatvan
Város
Településrendezési Tervének a hatvani 0517/87 hrsz-ú területre vonatkozó
módosításával egyetért, az ellen kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy Atkár község
településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az önkormányzat nem emel kifogást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
170/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Atkár
község
Településrendezési Tervének az atkári 010/37, 010/36, 010/35, 010/34, 010/32,
010/30, 010/31 hrsz-ú, valamint 09 ingatlan Rédei patakig terjedő területre
vonatkozó módosításával egyetért, az ellen kifogást nem emel, észrevételt nem
tesz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Az Alapító Okiratok megtárgyalására a következő
testületi ülésen kerül sor. December 31-ig kell elfogadni. Még nem készült el teljes
egészében.
Kiküldésre kerültek viszont az orvosi feladatellátási szerződések, melyeket jóvá kell hagyni a
Képviselő-testületnek. Két háziorvosi körzetet és a fogorvost érinti. Csak a kötelező előírások
alapján történt néhány kisebb módosítás.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Valóban csak néhány módosítás van benne, pl. 5 évnél
rövidebb időre nem lehet kötni.
Csontos András képviselő: Az ügyeletnél történt változás?
Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Kötelezni nem lehet az orvosokat erre, azért került
bele, hogy a saját döntése alapján vehet részt az ügyeleti ellátásban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Mivel megszűnik hamarosan a kistérség, nem vállalja
senki az ügyeletet. A kötelező dolgok kerültek bele a szerződésbe. Januártól csak így
működhetnek tovább.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a háziorvosi feladatellátási szerződés
elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
171/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatnak Képviselőtestülete a háziorvosi feladatok
ellátására az I. és II. háziorvosi körzetben Dr. Nagy Tamás és Dr. Sütő József
háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződés módosítását elfogadja.
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladatellátási
szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a fogorvosi feladatellátási szerződés
módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
172/2012.(XII.17.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatnak Képviselőtestülete a fogorvosi feladatok
ellátására Dr. Dér Zsuzsanna fogorvossal kötött feladatellátási szerződés
módosítását elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladatellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Kerek Oszkár polgármester: Ha megkapom az ajánlatot a hulladékszállítási díjra, néhány
napon belül összehívom a testületet.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést berekeszti.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Dr. Nagy Tamás
jkv. hitelesítő

Csontos András
jkv. hitelesítő
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