JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
89/2015.(XI.11.)
90/2015.(XI.11.)
Rendelet száma:
21/2015.(XI.11.)

Tárgya:
Pedagógiai asszisztens álláshely
Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Tárgya:
Az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatornahálózat
igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről szóló
9/2012.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ Az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatorna hálózat igénybevételének
feltételeiről, és a bekötési díj mértékéről szóló 9/2012.(VII.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
2./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Szavazásra bocsátja a
kiküldött napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a napirendet
elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatornahálózat igénybevételének
feltételeiről és a bekötési díj mértékéről szóló 9/2012.(VII.1.) önkormányzati rendelet
módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Rendeletünkben nem szerepelnek a közületek a szennyvíz
bekötési hozzájárulás vonatkozásában. A Prímagáz keresett meg ezzel kapcsolatban, ezért
kellett ma összeülnünk. Jegyző asszonyt megbíztam azzal, hogy tájékozódjon más
településeken milyen mértékű a közületek hozzájárulása. Kérem, tájékoztasson bennünket ezzel
kapcsolatban.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Változóan szabályozzák a települések. Van, ahol
egyösszegű díjat állapítanak meg a lakossági hozzájáruláshoz képest általában 5-6-os szorzóval,
vagy a vízfogyasztás függvényében határozzák meg a hozzájárulás összegét. Mi is számoltunk
mindkét módon, így javasoljuk a lakossági hozzájárulás összegének ötszörösét.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Közület és közület között is lehet különbség. Nem mindegy,
hogy 5-6 főt vagy esetleg 100 főt alkalmaz a cég.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Nem tesznek különbséget az önkormányzatok ilyen
szempontból.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti hozzájárulás
összegének elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatornahálózat igénybevételének
feltételeiről és a bekötési díj mértékéről szóló
9/2012. (VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)

Csontos András képviselő: Az ipari parknál történő munkálatok befejezéséről kérek értesítést,
mert a területet alkalmassá kell tenni mezőgazdasági művelésre még a tél beállta előtt.
Polgármester úr jelezte, hogy a Mezőgazdasági Szövetkezet is ráköthet a most kiépített
szennyvíz csatornarendszerre, de egyelőre nem tudjuk megoldani, a lehetőség azért maradjon
meg. A későbbiekben lehetséges, hogy sor kerül rá.

2./ Napirendi pont:
Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Az óvodában 1 óvónő hónapok óta betegállományban van, így
a másik óvónő nagyon leterhelt, nincs aki helyettesítse. Lehetőség van arra, hogy 3
csoportonként 1 pedagógiai asszisztenst alkalmazzunk, aki egyéb esetekben is el tudná látni a
helyettesítési feladatokat. Ez a foglalkoztatás államilag támogatott, így nem jelentene nagy
anyagi terhet az önkormányzat számára.
Kérem, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához.
Molnár Istvánné képviselő: Amennyiben támogatást kapunk rá, oldjuk meg.
Blahó Éva képviselő: Csodálkozom, hogy csak most kerül erre sor. Az iskolában is borul a
rendszer, ha 1 fő hiányzik. Mindenképpen támogatom.
Csontos András képviselő: Adminisztratív feladatok miatt egyébként is leterheltek az óvónők.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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89/2015. (XI.11.) KT határozat

Tárgy: Pedagógiai asszisztens foglakoztatása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Benedek Elek
Hagyományőrző és Természetbarát Óvodában 1 fő óvodapedagógus végzettségű pedagógiai
asszisztens foglakoztatásához.
Felkéri az óvoda vezetőjét az állás betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás lekéréséről intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: óvodavezető, jegyző
Kerek Oszkár polgármester: Ismét néhány új úttal gazdagodtunk, nagyon fontos, hogy
megőrizzük állapotukat. Nem minden fuvarozó oldotta meg parkolását telephelyén, ezért ezt
szabályoznunk kellene. Egyrészt az utakat is védeni kell a kamionoktól, másrészt zavarják az
ott lakók közlekedését. Más településen is rendelettel szabályozzák ezt. Esetleg táblákat lehetne
kihelyezni.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha táblát helyezünk ki, ne legyen alatta a kitétel, hogy
„kivéve célforgalom”, hanem pl. olyat, hogy „kivéve engedéllyel”. Mi határoznánk meg, hogy
kinek adunk engedélyt, és mire.
Csontos András képviselő: Egy-egy ember miatt ne korlátozzunk minden lakost.
Kerek Oszkár polgármester: Semmiképpen nem korlátozzuk pl. a tüzelő bevitelét, csak a
tartós parkolást kellene szabályoznunk. Az érintettekkel el kell beszélgetni erről, hol tudják
megoldani a parkolást.
Csontos András képviselő: Meg lehet beszélni velük, hogy akár a Tsz. tanyán is parkolhatnak.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Alapító Okirattal kapcsolatban van olyan változás, hogy
létrehoztak egy sablont, melyet ki kell tölteni, és csak ezt lehet alkalmazni. Most a Szociális
Ellátó Intézménynél egyébként is változás van, ennek kapcsán benyújtanánk az új formátumú
nyomtatványt. Ehhez szükséges a Képviselő-testület döntése.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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90/2015. (XI.11.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Alapító Okiratát a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában módosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Határidő: 5 nap
Felelős: jegyző

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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