JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án
megtartott üléséről.

Határozat
száma:
86/2017.(X.26.)
87/2017.(X.26.)
Rendelet száma:
14/2017.(X.26.)

Tárgya:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Ápolási díj megállapítása
Tárgya:
Reklámhordozók és reklámok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án
megtartott 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

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Balog Gyuláné Nyugdíjas Klub vezető, Czibolya Béláné Kft. FB elnök, Fodor
Gáborné védőnő, Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő, Szabóné Sőregi Melinda Kult.
Centrum igazgató, Berta Imréné Szoc.Ell.Int. mb.intézményvezető, Kerekné Aradi tünde
óvodavezető, Nagyné Sultis Zsuzsanna Sportkör elnök, Sánta Mátyás Idősügyi Tanács tagja,
Horváth Sándor Idősügyi tanács elnöke, Süki Lóránt Településfejl. Kft. ügyvezető, Dr. Sütő
József háziorvos, Fabu Anna Márta óvodavezető helyettes.
Napirend:
1./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Előadók: Dr. Nagy Tamás I. sz. körzet háziorvosa
Dr. Sütő József II. sz. körzet háziorvosa
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előadók: Vargáné Hegyi Mónika, Fodor Gáborné védőnők
3./ Reklámhordozókról és reklámokról szóló rendelet
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a napirend
elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
(Írásos anyag mellékelve.)
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Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezem Dr. Nagy Tamást, az I.sz. körzet háziorvosát,
van-e kiegészítése a tájékoztatóhoz.
Dr. Nagy Tamás háziorvos, alpolgármester: Csupán a mellékletben szereplő információkat
szeretném kiemelni. Az elektronikus szolgáltatás nem csak a receptre vonatkozik, hanem
minden egészségügyi közszolgáltató bekerül a központi rendszerbe, így a háziorvosok,
rendelőintézetek, kórházak is. A beutalók is elektronikus formában fognak érkezni a megfelelő
helyre.
Csontos András képviselő: Mennyibe kerül ez a rendszer, és ki finanszírozza? Az a
véleményem, hogy egyre kevesebb beteg veszi majd igénybe a szolgáltatást.
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Nem tudom mennyibe kerül. Az asszisztens nem írhat egyetlen
receptet sem, mert csak az orvosnak lesz hozzáférése a rendszerhez, így többet kell várniuk a
betegeknek.
Molnár Istvánné képviselő: A rendszeresen szedett gyógyszereknél sincs lehetőség arra, hogy
kiválthassam közvetlenül a gyógyszertárban felírás nélkül?
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Nincs erre lehetőség. 2018-ban minden egészségügyi
magánszolgáltatónak kötelező lesz belépni a rendszerbe.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezem Dr. Sütő József háziorvost, van-e kiegészítése.
Dr. Sütő József háziorvos: Nincs egyéb kiegészítésem a tájékoztatóhoz, csupán megjegyzem,
hogy félünk az új rendszertől.
Kerek Oszkár polgármester: Megállapítható, hogy településünkön is jellemző az elöregedés.
Megfigyelhető azonban az is, hogy sok idegen fiatal arc van, tehát települnek be családok. A
lakosság létszámának emelkedése is ennek tudható be, valamint a gyermekek születések száma
sem csökken.
Olvashattuk, hogy a daganatos megbetegedések száma sajnos emelkedik évről évre. Próbál az
önkormányzat is tenni ellene azzal, hogy nőgyógyászati rákszűrést szervez évente 2
időszakban, 2-2 alkalommal. Indultunk egészségügyi pályázaton, és egészségnapot is
tartottunk.
Dr. Sütő József háziorvos: Vastagbél szűrések is vannak, megkapjuk az eredményt, és
problémás esetekben küldjük a beteget további kivizsgálásra.
Kerek Oszkár polgármester: Dr. Dér Zsuzsanna fogorvostól egy e-mailt kaptunk, mely
szerint most rendel, és nem tud eljönni. Mindenki megkapta a tájékoztatót. Ha valakinek van
hozzászólása, kérem tegye meg.
Mindhárom orvosnak, asszisztenseknek is szeretném megköszönni a munkáját, melyet
egészségünk érdekében végeznek.
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Az orvosok adnak ilyenkor tájékoztatást, de a védőnők munkája
is szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Van-e kiegészítés?
Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő: Nincs kiegészítésem. Ha kérdés van, szívesen
válaszolok.
Habány György képviselő: Láttam, hogy a helyzet nem javult az épület állagát illetően.
Penészes megint? Salétromosság is van?
Vargáné Hegyi Mónika vezető védőnő: Amióta a fal injektálása megtörtént, nem észlelhető
penészedés. Salétromosság van.
Kerek Oszkár polgármester: A csapadékvíz odafolyt, mint más intézményeknél is. Most
megoldjuk a vízelvezetést. Esetleg még lehet injektálást végezni a salétromos részeken.
Az óvodában is száraz a parketta mindenhol, amióta elvezettük a csapadékvizet. Remélhetőleg
itt is úgy lesz.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
86/2017. (X.26.) KT határozat

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016 évi munkájáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2016
évimunkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Reklámhordozókról és reklámokról szóló rendelet.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásának
határidejét eltolta a minisztérium. Ahol nincs elfogadva a TAK, ott meg kell alkotni a reklám
rendeletet, majd a TAK elfogadása után ez érvényét veszti.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e hozzászólás?
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a rendeletet.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete
a reklámhordozókról és reklámokról
(rendelet mellékelve)

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: Az elmúlt ülésen kértem, hogy a következő ülésre készüljön
mindenki javaslattal a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban. Most
megtárgyalnánk, és novemberben elfogadnánk.
Sok elírás van benne, valamint az anyag készítője leírja a saját véleményét több esetben. Úgy
gondolom, hogy a kézikönyvnek a Képviselő-testület véleményét kell tükröznie. Pontosítani és
módosítani kell a tervezetet.
Kérem a véleményeket.
Molnár Istvánné képviselő: Én is észrevettem több pontatlanságot, pl. a templom építésével,
kastély lebontásával kapcsolatos időpontok.
Kerek Oszkár polgármester: A szakmai résszel kapcsolatban mi a vélemény? Tele van
ajánlással.
Molnár Istvánné képviselő: Néhány szimpatikus ajánlást is olvastam, de pontatlanságot is.
Kerek Oszkár polgármester: Mindenképpen pontosítjuk az elírásokat. Én is részt veszek
ebben, vagy bárki segíthet benne. A szakmai dolgokat kellene megbeszélni.
Csontos András képviselő: Elő kell készíteni, és megtárgyaljuk.
Kerek Oszkár polgármester: A javítást novemberre el kell végeznünk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: December 31-ig el kell fogadni.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy a rendelet tervezeten is menjünk végig.
A helyi terület védelmével a 10.§ foglalkozik. A Kossuth, Bajcsy, Ady, Ecsédi utak védelem
alatt állnak.
Itt fokozottan érvényesül az előírás. Felsorolja pl. hogy a tető, homlokzat milyen lehet.
Homlokzatnál csak pasztellszínek lehetnek.
Csontos András képviselő: A védett helyen lévő ingatlanon belül lévő épület viszont nem
helyileg védett épület.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Képviselő-testület egy adott épületet területi védelmen
belül kiemelhet, de lehet olyan épület az ingatlanon, ami régi nagyon értékes épület, nem lehet
lebontani. Erről lehet rendelkezni.
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Kerek Oszkár polgármester: Jelenleg nincs ilyen épület Horton, de hozhatunk olyan
rendelkezést, hogy védetté nyilvánítunk épületet, pl. a malom épületét.
Tovább folytatva, a 11.§ 4.pontjában gépészeti berendezéseket, klímaberendezést, megújuló
energiát, nem lehet utcafrontra tenni.
A későbbiekben olvashatunk arról is, hogy meglévő közterületen az arra jellemző díszfa fajta
telepítendő.
A települést 3 részre osztotta: ősfalu, újtelep, beépítetlen lakóterületek. Szerintem ezen is
változtatni kell.
Szó esik a reklámhordozókról, és sok egyéb dologról is.
Javaslom, hogy mindenki olvassa el, és ha nem tetszik valami, mondja el. Akár külön is
összeülhetünk ennek megtárgyalására.
Csontos András képviselő: A főépítészt meghívhatnánk egy konzultációra.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A főépítész már látta, és elmondta a véleményét is róla.
Kerek Oszkár polgármester: Legközelebb erről döntenünk kell, kérem mindenki vegye
komolyan. Javaslom, hogy 2-3 hét múlva üljünk ezért össze.
A következő témához zárt ülést rendelek el, a nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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