JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24-én
megtartott üléséről

Határozat
száma:
115/2018. (X.24.)
116/2018. (X.24.)
117/2018. (X.24.)
118/2018. (X.24.)
119/2018. (X.24.)
Rendelet száma:
12/2018. (X.24.)

Tárgya:
2019 évi belső ellenőrzés
A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkaterve
A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Pedagógiai
Programja
A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzata
Tárgya:
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24-én
megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Csontos András
5. Kassa László
6. Habány György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottak: Szabóné Sőregi Melinda Kult.Centr. igazgató, Süki Lóránt Településfejl. Kft.
ügyvezető, Kerekné Aradi Tünde óvodavezető, Berta Imréné Szoc. Ellátó Int. vezetője, Sánta
Mátyás Idősügyi Tanács tagja, Godó István Településüz. Kft. ügyvezető, Dr. Sütő József
háziorvos
Napirend:
1./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző
2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Előadók: Dr. Nagy Tamás I. sz. körzet háziorvosa
Dr. Sütő József II. sz. körzet háziorvosa
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
3./ Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin
4./ Köztisztasági rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző
5./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a meghívottakat!
Megállapítom, hogy a 7 Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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1./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Első pontunk a következő évi belső ellenőrzési terv
megtárgyalása. Átadnám a szót Jegyző Asszonynak.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Minden évben el kell fogadnia a Képviselő- testületnek
az ellenőrzési tervet, jogszabály írja elő. A belső ellenőr 2019-ben a Polgármesteri Hivatalnál
pénztár, - és bankbizonylatokat fog ellenőrizni. A Szociális Ellátó Intézménynél a térítési
díjakat vizsgálja majd. Átfogó ellenőrzés a Településfejlesztési Kft-nél lesz. Ezek lennének a
feladatok a megadott időpontokban. A vizsgálatot a belső ellenőr mindenhol helyben fogja
végezni.
Csontos András képviselő: A polgármesteri Hivatal ellenőrzési terve 2019.01.01-től szól. A
tervben pedig 2018. harmadik negyedév szerepel.
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: 2019-ről van szó, elírás történt.
Csontos András képviselő: Köszönöm.
Kerek Oszkár polgármester: Aki jóváhagyja az ellenőrzési tervet, kérem szavazzon!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
115/2018. (X.24.) KT határozat

Tárgy: 2019 évi belső ellenőrzés

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása és
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és gazdasági társaságok 2019. évi belső
ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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2./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Kerek Oszkár polgármester: Három háziorvos tevékenységéről szól a tájékoztató. Az I-es,
II-es körzet, és a fogorvosi tájékoztató. Kérdezem Dr. Nagy Tamást, kívánja-e kiegészíteni a
tájékoztatóját?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Úgy gondolom részletes a tájékoztató. Egy dolgot
emelnék ki, hogy a betegforgalom folyamatosan növekszik. Egy év alatt 1000 fővel
növekedett a forgalmunk, ez nagyon meglepő adat.
Kassa László képviselő: A fogorvos nem jelent meg?
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Praxisvásárlással kapcsolatos feladatok miatt nem tud
részt venni az ülésen.
Kassa László képviselő: Köszönöm.
Kerek Oszkár polgármester: Az asztmatikus megbetegedések száma növekedett a
településen. Itt van az autópálya, és a főútvonal, ami óriási forgalommal bír, magas a lég-, és
hangszennyezettség is. Nem beszélve az egyéb szálló por okoztat megbetegedésekről.
Érdekes információ: a Mátrai Erőmű háttérsugárzása is jelentős a szálló por koncentrációja
miatt. Meg lehetne mérni a településen is ennek a mértékét. Kérdem a II. számú körzet
háziorvosát, kívánja-e kiegészíteni a tájékoztatóját?
Dr. Sütő József: A várólistákkal van a legtöbb problémánk. Nehéz a szűrés, sokan nem is
akarnak részt venni a szűréseken, kivizsgálásokban. Kicsivel több kompetenciát is adhatnának
nekünk.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy látom az orvosok is látják az egészségügy helyzetét. Azt
gondolom, hogy helyben nem igazán tudunk változtatni. Amin viszont tudunk, azon segít az
önkormányzat.
Csontos András képviselő: Dr. Nagy Tamástól kérdezném: Központi szinten miért nem
történik semmi változás?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Jelenleg is átcsoportosítások zajlanak, az alapellátásból
fognak elvenni. Finanszírozás csökkenést kell elszenvednünk. A kamara elég gyenge sajnos,
és nem is sztrájkol egy állampolgár sem. A beteg nincs is olyan helyzetben, hogy menjen. Ez
mindenkinek akkor érdekes, ha az egészségünk értéke éppen csökken
Csontos András képviselő: Az látszik, hogy az alapellátást nem is akarják a megfelelő
szintre hozni. Tudunk azért tenni mi, hogy Horton változzon a helyzet?
Dr. Sütő József: Csak kórházi szinten lehetne. Egyszerű dolgokkal lehetne változtatni.
Sztrájkolni kellene, az embereknek kellene fellépnie. A sürgősségi ellátás viszont jól
működik.
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat nem tud változtatni a fennálló helyzeten. A
fogorvosi tájékoztató következik. Két dolgot emelnék ki: a doktornő felvetette, hogy hasznos
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lenne a rendelőbe egy röntgenberendezés. Azért furcsa, mert pályázat kapcsán már kaphatott
volna ilyen berendezést eszköz vásárlás címen. Akkor nem volt rá szüksége. A második
szükséges eszköz az amalgám szeparátor. Az alábbi problémára hívja fel a figyelmet a
Doktornő: a helyiségek klímája nem megfelelő. Végeztünk méréseket, a falakban a nedvesség
megszűnt, a padlózatban van még némi. Aljzat víztelenítést jövő év májusában tudunk
végezni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A fogorvosi röntgenkészülék esetére jól emlékszem:
eszközbeszerzések voltak a pályázatban, és a Doktornő azt mondta, hogy őt senki nem
kötelezheti arra, hogy sugárzásban dolgozzon. A régi készüléket elvitték volna, az újat pedig
beszerelték volna a helyére. Így a régi gépnek az elszállítását mi végeztük, százezres
nagyságrendű volt a díja. Most kellene az eszköz mégis, mert kényelmetlen a betegeknek,
hogy más településre kell utazniuk egy felvételért.
Kassa László képviselő: Tehát el akarja adni a praxist?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez volt a válasz a hiányzásra.
Kassa László képviselő: Nem jelentette be, hogy el akarja adni a praxist?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nem.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönöm minden orvos munkáját!
3./ Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Az intézmény vezetőjét kérem mondja el, hogy miért van erre
szükség?
Berta Imréné: A hivatali kapu létrejöttével volt probléma, elhúzódott az ügy. Ezt a
módosítást már áprilisban elfogadta a Képviselő-testület.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom a módosítás elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
116/2018. (X.24.) KT határozat

Tárgy: A Horti Szociális Ellátó Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
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1. A 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102031

Idősek nappali ellátása

2

107052

Házi segítségnyújtás

3

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4

107051

Szociális étkeztetés

3015 Csány, Malom út 1. szám alatti telephely törlése.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban
maradnak.
Jelen módosító okiratot bejegyzése napjától kell alkalmazni.

Felkéri a jegyzőt a módosítás bejegyeztetésére.

Határidő: 2018. november 9.
Felelős: jegyző

4./ Köztisztasági rendelet módosítása
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Amint mindenki tudja, volt egy kérdőív a lakosság felé
az avarégetéssel kapcsolatosan. Összesítettük: a többség azt kérte, hogy szüntessük meg az
égetést. Úgy gondoltuk, hogy a teljes égetést ne tiltsuk be, hiszen sokan foglalkoznak
mezőgazdasággal. Nagyon nagy a füst péntekenként. Javaslom, hogy csökkentsük le évi két
hónapra. A zöld hulladékot elvileg el fogja szállítani a hulladékszállító cég. Az emberek
alkalmazkodnak, lesz átmeneti időszak, de bízunk benne, hogy beválik a kezdeményezés.
Kerek Oszkár polgármester: Az emberek sokat foglalkoznak az égetéssel. Az országos
törvény azt írja, hogy tilos Magyarországon ilyen tevékenységet folytatni kivéve, ha az
önkormányzat rendeletben engedélyezi azt. Az a tapasztalat sajnos, hogy nem csak száraz
avart égetnek a településen. Megvannak azok a módok, hogy hogyan kell a zöld hulladékot
kezelni. Lehet komposztálni, darálni. A hulladékszállító cég zsákokat is biztosít, amit elszállít
majd. Negyedévente három köbméter zöldhulladékot is be lehet vinni lakásonként a telepre.
Május és október környékén keletkezik zömében a legtöbb zöldhulladék. Ekkor hagyhatnánk
az égetést. Kérdéses, hogy egyáltalán pénteken legyen-e az égetés, és mettől meddig
korlátozzuk? Gyakorlatilag az előterjesztés arról szólna, hogy a füstölést korlátoznunk
kellene. Javaslatom, hogy májusban és októberben legyen egy-egy nap, határozzuk meg az
időtartamát. Várom a véleményeket.
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Csontos András képviselő: A május általában esős hónap. Javaslom április 15-től május 15ig terjedjen az időszak. Lekorlátozzuk e bizonyos napra? Azt mondanám, hogy száraz
anyagot, bármelyik napon égethessenek, száraz és szélcsendes időben. A péntekkel az a gond,
hogy akármilyen is az időjárás, akkor is égetnek.
Molnár Istvánné képviselő: Javasolnám én is az áprilist, jobb a hónap felezése valóban. Az
őszi is lehetne így, az október hónapot javaslom.
Habány György képviselő: Jegyző Asszonytól kérdezném, hogy milyen arányban voltak a
visszajelzések?
Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző: Százalékos arányt nem tudok mondani.
Habány György képviselő: A tavaszi időszak szerintem is jó. Az őszit is megfelezhetnénk,
szeptember 15-től október 15-ig.
Kassa László polgármester: A zöldhulladék elszállításhoz ragaszkodnék, hogy
megoldódjon. A péntek azért nem volt jó szerintem, mert mindenki akkor akart égetni, ha jók
voltak az időjárási viszonyok, ha nem. Szerintem ne legyen napra korlátozva. Ne csak a kert
tulajdonosokat nézzük, mert a településen sajnos nem csak zöldhulladékot égetnek, hanem
egyéb hulladékot is.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor viszont ne engedjük, hogy este 20:00-ig tartson.
Csontos András képviselő: Hagyjuk meg az égetés lehetőségét minden nap azokban a
hónapokban.
Habány György képviselő: Lehetővé kell tenni a zöldhulladék elszállítását mindenképp, ez a
legfontosabb lépés. Kommunikálni kell a dolgot.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez a legszennyezőbb égetés, mérések szerint az
autóbuszok füstjével vetekszik egy kis kupac kerti hulladék elégetése.
Kerek Oszkár polgármester: A hónapokat tisztázzuk: április 15-től május 15-ig, és az
október hónap. Melyik napon legyen engedélyezett?
Csontos András képviselő: Hétköznap minden nap.
Kerek Oszkár polgármester: Akkor minden nap füst lesz a településen. Határozzunk meg
egy adott napot. Eddig péntek volt. Maradjon, vagy változtassunk ezen?
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Esetleg kedd, és csütörtök?
Kerek Oszkár polgármester: A lakosság megszokta a heti egy napot.
Molnár Istvánné képviselő: A pénteket sem javasolnám, de lehetne heti 2-3 nap. Egyetértek
Csontos Andrással, ha esik az eső, akkor nem tudnak égetni. Szankcionálni kell az embereket.
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Csontos András képviselő: Külterületen rendben tartjuk az utakat. Sok esetben látjuk, hogy
minden szemetet kivisznek az emberek a határba. Mi célunk?
Kerek Oszkár polgármester: A füstölés megszüntetése.
Csontos András képviselő: Akkor be kell tiltani az égetést. A fűtés miatt is füst van.
Kerek Oszkár polgármester: Határozzuk meg a napot. Eddig péntek volt, változtassunk?
Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, hogy a péntek maradjon.
Csontos András képviselő: Zömében az idősebb generáció éget, mert ők gazdálkodnak.
Molnár Istvánné képviselő: Értem, és nem is ezzel van a gond. Sokan elégetik a fóliát,
gumit, szemetet.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslatom a következő: heti egy alkalommal csütörtökön
lehessen égetni. Szavazzunk!
A Képviselő-testület 3 igen szavazatot, és 3 tartózkodás szavazatot adott.
Kerek Oszkár polgármester: Ebben az esetben a pénteki nap nem fog változni a
rendeletben. Következik az időpont. Javaslom, hogy változtassuk meg 08:00-18:00-ig terjedő
időszakra. Ki ért egyet a javaslattal?
A Képviselő-testület 3 igen szavazatot, és 3 tartózkodás szavazatot adott.
Kerek Oszkár polgármester: Az időponton sem fogunk módosítani, marad 08:00-20:00-ig.
A rendelet módosításához szavaznunk kell a hónapról is. Javaslatom a következő: április 15.május 15-ig, és az októberi teljes hónap.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 2 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (X.24.) önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről a település tisztaságáról szóló
3/2001. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet mellékelve)
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5./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Változott az Óvoda munkaterve, és a szervezeti és működési
szabályzata. Átadom a szót Óvodavezető Asszonynak.
Kerekné Aradi Tünde: A munkaterv új dokumentum. A Képviselő-testület egyetértési jogát
fejezheti ki ezzel kapcsolatban. Ebben a dokumentumban a költségvetésben elfogadott dolgok
nem módosultak, törvényi változások miatt kellett változtatni.
Kerek Oszkár polgármester: A munkatervvel kapcsolatosan van hozzászólás? Amennyiben
nincs, javaslom elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
117/2018. (X.24.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkaterve

A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda munkatervét
jóváhagyja.

Kerekné Aradi Tünde: Az Óvoda pedagógiai programját is módosítanunk kell, mert az
országos alapprogramot is módosították. Ezt fel kell töltenünk majd az Oktatási Hivatal
honlapjára. Szeptember 1-ével hatályos.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
118/2018. (X.24.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Pedagógiai Programja

A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Pedagógiai
Programját jóváhagyja.
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Kerek Oszkár polgármester: A harmadik anyag az Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Kerekné Aradi Tünde: Ezt szintén amiatt kellett módosítani, mert az országos alapprogram
megváltozott. Kérem a szabályzatot a külső kapcsolatok módosításával fogadja el a
Képviselő-testület. Továbbá tárgyi, -és személyi feltételek változása miatt kellett a módosítást
végrehajtani.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
119/2018. (X.24.) KT határozat

Tárgy: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzata

A Képviselő-testület a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Egyéb hozzászólás van még?
Habány György képviselő: Az étkezés lemondásának feltétele változott az óvodában?
Godó István: Igen, kaptunk egy körlevelet a Mátra Party Kft-től. Az intézményeket
tájékoztattam. Tárgyi nap előtt 11:00-ig lehet módosítani. Tájékoztattuk a szülőket is,
november 5-én lép életbe.
Habány György képviselő: Általában estére lesznek betegek a gyerekek. Ezt figyelembe
kellene venni szerintem.
Dr. Nagy Tamás képviselő: Van rá megoldási javaslat?
Habány György képviselő: Természetesen, ha előre tudja a szülő, hogy a gyermek nem fog
óvodába menni, akkor mondja le. Amennyiben nem, akkor reggel 9:00-ig lehessen lemondani.
Ha addig nem jelez, azt a szülő vállalja.
Kerekné Aradi Tünde: Nem tudtam erről a dologról.
Molnár Istvánné képviselő: Az iskolára is ez vonatkozik.
Habány György képviselő: Erről kérek majd információt.
10

Godó István: Ha a szülő nem ért vele egyet, akkor tudunk mást kérni a Mátra Party Kft-től.
Kerek Oszkár polgármester: A cégnek kellene erről először minket tájékoztatni.
Kerekné Aradi Tünde: Így van, a szülő nem tudja, hogy van választási lehetősége. Abszolút
nem értek egyet.
Kerek Oszkár polgármester: Az ügyet az illetékesekkel fogjuk folytatni. Több téma nem
lévén köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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