JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 23-án
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
92/2016.(VIII.23.)
93/2016.(VIII.23.)
94/2016.(VIII.23.)
95/2016.(VIII.23.)

Tárgya:
Központi háziorvosi ügyelet ellátása
Központi háziorvosi ügyelet feladatellátási szerződés
Középiskolai tanulók iskolakezdési támogatása
Felsőoktatási intézményben tanulók iskolakezdési támogatása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. augusztus 23-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén a
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, valamint

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ Központi háziorvosi ügyelet ellátása, feladatellátási szerződés
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Középiskolában és felsőfokú intézményben tanulók támogatása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester.
3./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. A javasolt
napirendet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Központi háziorvosi ügyelet ellátása, feladatellátási szerződés.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a háziorvosi ügyelet ellátására az Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-t jelöljük ki ajánlata alapján.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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92/2016. (VIII.23.) KT határozat
Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet ellátására
kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a pályázat nyertesévé az Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-t (4031 Debrecen, István út 6.) nyilvánítja.

Kerek Oszkár polgármester: Mindenki megkapta a feladatellátási szerződést. Kérem, hogy
fogadjuk el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
93/2016. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet feladatellátási szerződés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet
feladatellátási szerződését megtárgyalta, és a szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
Csontos András képviselő: Milyen az orvosi ügyelet ellátásának minősége, milyen a
visszajelzés?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Hatvanban jók a tapasztalatok. Nagyon jó helyen üzemel
az ügyelet, a sürgősségi ellátáshoz közel van, a szakellátás, betegszállítás biztosított. A
mentőkre épített diszpécser szolgálattal össze van kötve.
Kerek Oszkár polgármester: Szociális területen rendelkezünk még pénzösszeggel, melyet fel
tudunk használni. Javaslatom az, hogy az eddigi óvoda- és iskolakezdési támogatásban
részesülők körét bővítsük ki középiskolában és felsőfokú oktatásban tanulókra. Így a
településen minden diákot tudnánk segíteni. A középiskolások 6.000,- Ft, a felsőoktatásban
tanulók pedig 15.000,- Ft-ot kapnának. Kérem, hogy támogassa ezt az elképzelést a Képviselőtestület.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Én mindenképpen támogatom, de határozzuk meg a
maximális életkort, ameddig kérhetik a diákok.
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Törvény szerint 25 éves korig részesülhetnek rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, esetleg ezt a kort lehetne meghatározni.
Molnár Istvánné képviselő: Én is támogatom, de annyi észrevételem lenne, hogy az óvodás
gyermek és középiskolás is 6.000,- Ft-ot kapna, de talán többet költenek egy középiskolásra,
mint egy kisebb gyermekre.
Kerek Oszkár polgármester: Én úgy gondolom, hogy a kisebb gyerekek növésben vannak,
több mindent kell nekik vásárolni. Magasabb összeget nem tudunk erre a célra fordítani.
Csontos András képviselő: Részben egyetértek Molnárné képviselő asszony felvetésével, de
inkább szociális rászorultságot kellene megállapítani.
Blahó Éva képviselő: Szociális rászorultságot nagyon nehéz meghatározni, nem tudnánk
igazságosak lenni.
Habány György képviselő: Számomra elfogadható polgármester úr javaslata, jövőre
meglátjuk lehetőségeinket. Nagyon jó dolog, hogy egyáltalán tudjuk bővíteni ezt a kört.
Kerek Oszkár polgármester: Növelni nem tudjuk ezt az összeget, és nem tudjuk, hogy jövőre
tudunk-e adni ilyen támogatásokat, egyelőre erre az évre szól.
Szavazásra bocsátja a középiskolai tanulók iskolakezdési támogatásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
94/2016. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Középiskolai tanulók iskolakezdési támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort nagyközség területén állandó
lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók részére egyszeri, 6.000,- Ft-os iskolakezdési
támogatást nyújt a szociális keret terhére.
A támogatás igényléséhez iskolalátogatási igazolás szükséges. Az igénylés 2016. szeptember
1. és szeptember 30. között lehetséges.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: jegyző
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Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a felsőoktatási intézményben tanulók
iskolakezdési támogatásának elfogadását.

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

95/2016. (VIII.23.) KT határozat

Tárgy: Felsőoktatási intézményben tanulók iskolakezdési támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Hort nagyközség területén állandó
lakcímmel rendelkező, felsőoktatási intézményben tanulók részére egyszeri, 15.000,- Ft-os
iskolakezdési támogatást nyújt a szociális keret terhére.
A támogatás 25 éves életkorig vehető igénybe, igényléséhez iskolalátogatási igazolás
szükséges. Az igénylés 2016. szeptember 1. és szeptember 30. között lehetséges.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: jegyző

Kassa László képviselő: Többen kérdezték tőlem, hol tart az új buszmegállók ügye? Az
útépítés már szinte befejeződött, azok pedig még nem készültek el.
Kerek Oszkár polgármester: Nem függ össze a két projekt. Az egyik önkormányzati, a másik
állami. A buszöblök kialakítására az első ajánlat 24 M Ft-ról szólt, ami rendkívül magas összeg.
Második ajánlatunk peron nélkül kb. 10 M Ft a két megállóhoz, ami még mindig nagyon sok,
ezért további lehetőséget keresünk. Még folyik az engedélyezési eljárás. A kivitelezés attól
függ, milyen módon engedik a kialakítást. A közútkezelővel még egyeztetünk, melyik
megoldás lenne a legcélszerűbb.
Csontos András képviselő: A közlekedési vállalatnak nincs beleszólása abba, hogy hány
buszmegálló legyen?
Kerek Oszkár polgármester: Mindkét esetben meghívtuk őket is az egyeztetésre, és
támogatták a kezdeményezést.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a József A. utcai átereszek rendbetételét
megterveztettük.
Csontos András képviselő: A Kertész út végénél kb. 6 éve tisztításra került a külső vízelvezető
árok, mely a Szarvágy patakhoz csatlakozik. Karbantartásra lenne szükség, mert évek alatt
lassan betömődik. Közösen mérjük fel a területeket, és előzzük meg a bajt.
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Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszönte a megjelentést, az ülést
bezárta.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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