JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
123/2016.(XII.14.)
124/2016.(XII.14.)
125/2016.(XII.14.)
Rendelet száma:
14/2016.(XII.14.)
15/2016.(XII.14.)

Tárgya:
Hort Nagyközség Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása
Együttműködési Megállapodás ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel
Polgármester jutalma
Tárgya:
Hort Község Rendezési Tervéről szóló 7/1999. (X.20.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az egészségügyi alapellátásról szóló 11/2016. (X.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Csontos András
5. Habány György
6. Kassa László
7. Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Hort Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Együttműködési megállapodás az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom, hogy a
kiküldött napirendet fogadja el a Képviselő-testület.
Egyhangúan elfogadták a napirendet.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Hort Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a kiküldött anyag alapján fogadjuk el a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
123/2016. (XII.14.) KT határozat
Tárgy: Hort Nagyközség Településszerkezeti tervének módosításának jóváhagyása
1. Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településszerkezeti
tervéről szóló 24/1999. (X. 20.) sz. határozatának részét képző „TSZT/m” jelű

2

Településszerkezeti tervlapjának vonatkozó része a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti
„Tm-1T” jelű településszerkezeti tervlap szerint módosítja.
2. A településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra
is hatályban maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a rendeletmódosítás elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XII.14.) Ör.
Hort Község Önkormányzata Képviselő Testületének a Községrendezési és szabályozási
előírások Hort Község Rendezési Tervéről szóló 7/1999. (X.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Együttműködési megállapodás ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az ÉMÁSZ kezdeményezte az együttműködési megállapodás
megkötését. Bármely fél kezdeményezhet fejlesztéssel, egyéb egyeztetést igénylő témával
kapcsolatban tárgyalást, együttműködést. Javaslom, hogy fogadjuk el az ÉMÁSZ által
megküldött megállapodást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
124/2016. (XII.14.) KT határozat
Tárgy: ÉMÁSZ Együttműködési Megállapodás
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.

az

ÉMÁSZ-szal

kötendő

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
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3. Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletünk
kapcsán megérkezett az Egészségügyi Fejlesztési Intézet véleménye, melyben két módosítást
kértek. Le kell írnunk azt, hogy 2 vegyes háziorvosi körzet működik, valamint azt, hogy
gyermekorvosi ellátás nem működik. Ennyiben módosulna a rendeletünk.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátásról szóló 11/2016. (X.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(rendelet mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy itt járt a
Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa erőgép vásárlási pályázattal kapcsolatban. 51 %
lenne az önrész, 49 %-ot adna az állam, ezért célszerű más településsel összefogni. Atkári
polgármesterrel indultunk volna közösen, traktorra szerettünk volna pályázni, de kiderült, hogy
arra nem lehet, így nem indulunk.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: 2016-ban ismét jól teljesített az önkormányzat, melyben
nagy szerepe van polgármester úrnak. Munkája elismeréseként javaslok 4 havi illetményének
megfelelő jutalmat.
Kerek Oszkár polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván
szavazni.
Csontos András képviselő: Amennyiben van rá pénzünk, támogatom.
Habány György képviselő: Nem a jutalmazással, hanem a mértékével nem értek egyet.
A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

125/2016. (XII.14.) KT határozat
Tárgy: Polgármester jutalma
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester részére 4
havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

4

Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a kifizetésről.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: jegyző
Csontos András képviselő: Melyik pénzintézet az önkormányzat számlavezetője, és hány %os a lekötött betéti kamat?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az OTP Bank Nyrt. a számlavezetőnk, de tudomásom
szerint nincs lekötött betétünk, de utánanézek. Annyira kevés a kamat, hogy nincs is értelme
lekötni.
Kerek Oszkár polgármester: Mindenkinek köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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