JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
117/2013. (IX.25.)
118/2013. (IX.25.)
119/2013. (IX.25.)
120/2013. (IX.25.)
121/2013. (IX.25.)
Rendelet száma:
16/2013. (IX.11.)

17/2013. (IX.11.)

Tárgya:
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat.
Csatlakozás a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer” 2014. évi fordulójához
Orvosi rendelő ajtóinak szigetelése
Ravatalozó elé padok kihelyezése
1378/1 hrsz. ingatlan forgalomképessé nyilvánítása
Tárgya:
Az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat
igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről szóló 9/2012.
(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

a

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Molnár Istvánné
Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat
2./ Szennyvíz csatorna hálózat igénybevételéről szóló rendelet módosítása
3./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kéri, hogy a kiküldött
napirend mellett a javasolt napirendet fogadja el a testület. A Képviselő-testület a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat.
Kerek Oszkár polgármester: A rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását legfőképpen
egy pályázati lehetőség indokolja, mely az önkormányzatok működőképességének megőrzését
segíti elő. Jó lenne indulni ezen a pályázaton, melyhez szükséges a Képviselő-testület
határozata. Javaslom, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

117/2013. (IX.25.) KT határozat

Tárgy: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására a Megyei önkormányzati tartalék, és a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásáról szóló
39/2013. (VII.31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés c, pontja alapján.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
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Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Szennyvíz csatorna hálózat igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Kerek Oszkár polgármester: 2012-ben döntött a Képviselő-testület arról, hogy a csatorna
hálózat igénybevételéhez szükséges hozzájárulást részletekben is megfizethetik a lakosok,
amennyiben a rendeletben meghatározott határidőig ezt kérik. A rendeletben meghatározott
határidő lejárt, azonban két utcában most van lehetőségük a bekötésre, ezért szükséges a
határidő meghosszabbítása. Kérem, hogy döntsön erről a testület.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat
igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről
szóló 9/2012. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Bejelentések, indítványok:
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat
csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez a 2014. évre vonatkozóan.
Kerek Oszkár polgármester: Eddig is támogattuk, javaslom, hogy most is csatlakozzunk a
pályázathoz.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

118/2013. (IX.25.) KT határozat
Tárgy: BURSA HUNGARICA
Hort Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, az „A” és „B” típusú kiíráshoz
egyaránt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat
benyújtására, a pályázatok kiírására, illetve a lebonyolításra.
Határidő: kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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Tari István képviselő: Többször szóba került már az orvosi rendelők ajtóinak
hangszigetelése, de még nem készült el. Nincs orvosi titoktartás, ha minden kihallatszik.
Sürgősnek tartom a megoldást. Ez a lakosság érdeke is. Szavazzunk erről, és legyen
kézzelfogható eredménye.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Fémtokos, hangszigetelt ajtó kellene, vagy pedig kívül,
belül be kell borítani az ajtókat hangszigetelő anyaggal.
Kerek Oszkár polgármester: Megnézzük, milyen anyaggal lehetne beborítani az ajtókat,
hogy megfelelő hangszigetelés legyen.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2013. (IX.25.) KT határozat

Tárgy: Orvosi rendelő ajtóinak szigetelése

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hort, Kossuth u.122. szám alatti
Egészségházban található orvosi rendelők ajtajára hangszigetelés kerüljön felhelyezésre.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Molnár Istvánné képviselő: Felvetettem korábban, hogy a ravatalozóhoz helyezzünk el
néhány padot az idősek részére. Megvalósítható-e az ötlet?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy 3 padot helyezzünk el a ravatalozónál,
melyre gravírozott táblára írassuk rá, hogy az „önkormányzat tulajdona”. Halottak napjára
készüljön el.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a padok elhelyezésének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

120/2013. (IX.25.) KT határozat

Tárgy: Ravatalozó elé padok kihelyezése
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A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a ravatalozó épülete előtti területre 3 db pad
kerüljön kihelyezésre.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Befektető érdeklődik a volt Mezőgépen lévő önkormányzati
épület iránt. Jó lenne értékesíteni, de jelenleg forgalomképtelen, ezért forgalomképessé
kellene nyilvánítani. Kérem ehhez a Képviselő-testület döntését.
Szavazásra bocsátja ennek elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

121/2013. (IX.25.) KT határozat

Tárgy: Ingatlan forgalomképessé nyilvánítása
A Képviselő-testület a tulajdonában álló horti 1378/1hrsz-ú, természetben Hort, Bajcsy Zs.
úton található kivett épület, udvar megnevezésű, 2396 m2 alapterületű, önkormányzati
nyilvántartásban ebédlő, konyha megjelölésű korlátozottan forgalomképes ingatlanát –
önkormányzati használat megszűnése miatt – forgalomképessé nyilvánítja.
Felkéri a jegyzőt az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)
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Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a piac készül. A szennyvíz
csatorna beruházással most kb. 1,6 M Ft-nál tartunk. Ebben az évben kb. 2 M Ft-ot
használunk fel a beszedett 3,5 M Ft-ból. A Kertalja úton jövőre folytatjuk a kiépítést.
Október 4-én ünnepeljük az Idősek Világnapját, 5-én pedig közösen elültetjük a fákat a
Hőskertben. Remélem, sokan eljönnek mindkét alkalommal.
Az óvoda tornatermében még a sportpadló hiányzik, utána megrendezhetjük az átadást,
egybekötve az Egészségközpont projektnyitójával. Október végén sor kerülhet erre.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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