JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13-án
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
34/2017.(IV.13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
35/2017.(IV.13.) Pályázat praxisközösség működtetésére
Rendelet száma:
Tárgya:
6/2017.(IV.13.) Hort Község Rendezési Tervéről szóló 7/1999. (X.20.) önkormányzati
rendeletének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13-án
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./ Pályázat belterületi utak fejlesztésére
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Építési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a napirend
elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat belterületi utak fejlesztésére.
Kerek Oszkár polgármester: Már beszéltünk róla, hogy pályázhatunk utak felújítására. Most
konkrétan el kell döntenünk, hogy melyik utakra. A legsürgősebb lenne az Orvosköz, Táncsics,
Mátra, Szövetkezet utcák. Ezek közül kellene kiválasztanunk, hogy melyiket.
Csontos András képviselő: A korábbi tendenciának megfelelően, úgy gondolom, hogy a
Táncsics út felújításával fejeződne be ennek a szakasznak a felújítása. A Táncsics utat teljesen
a végéig javaslom, mert nagyon rossz állapotban van. A kátyúk visszatömörítésére oda kellene
figyelni!
Kerek Oszkár polgármester: Az Orvosköz lehetne a másik utca?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az Orvosközben se járda, se út. Támogatom a felújítását.
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Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el az említett két utca felújítását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
34/2017. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. tv. 3. melléklet II.2. pont c) pontja
alapján belterületi utak felújítására.
A felújítással érintett utak a Táncsics út és Orvosköz út.
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére.
Határidő: 2017. április 24.
Felelős: Polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Építési Szabályzat módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Kisajátításra kerülő területek kerülnek be az Építési
Szabályzatba. Visszaérkeztek a vélemények, valamint a főépítész végső véleménye. Gyorsított
eljárással tudjuk így intézni az érintett ingatlanok kisajátítását.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
HORT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete
Hort Község Önkormányzata Képviselő Testületének a Községrendezési és szabályozási
előírások Hort Község Rendezési Tervéről szóló 7/1999. (X.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(rendelet mellékelve)
3./ Napirend megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
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Kerek Oszkár polgármester: Lehetőség nyílik a háziorvosoknak praxisközösség
működtetésére kiírt pályázatra. Többlet szolgáltatást hoznának létre, szélesebb körű lenne a
betegellátás, eszközökre tudnának pályázni. Az önkormányzat segítségével indulhatnak a
pályázaton.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Háziorvosi társulások létrehozásával a jelenleg
finanszírozott ellátásokon felüli ellátásokra pályázhatunk. Minimum 4 háziorvos vehet részt,
közülük egynek gyerekgyógyásznak kell lenni. Többlet eszközbeszerzésre is lehet pályázni,
szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközökre, életmód klub működtetésére stb. Beszéltem a
környező települések háziorvosaival, így Hort, Hatvan, Csány és Ecséd települések
részvételével indulnánk. Hort lenne a gesztor.
Molnár Istvánné képviselő: A többi településen is élnének az új szolgáltatások?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Igen, mindegyik település igénybe vehetné, sőt a
praxisközösséghez tartozó védőnők 50 %-a is részt vehet benne.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy támogassuk a kezdeményezést.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

35/2017. (IV.13.) KT határozat

Tárgy: Pályázat praxisközösség működtetésére
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat
praxisközösség működtetésére” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort, Hatvan, Csány és Ecséd
települések részvételével gesztorként pályázatot nyújt be az EFOP-1.8.2-17 számú,
praxisközösség működésére és többletszolgáltatások kialakítására kiírt felhívásra.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban felsorolt települések orvosai a pályázatban részt
vegyenek.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a települések védőnői csatlakozzanak a pályázathoz.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyag elkészítésére ajánlatokat kérjen.
Határidő: 2017. április 21.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén az ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm
a megjelenést!

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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