JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.január 23-án
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
1/2019.(I.23.)
2/2019.(I.23.)
3/2019.(I.23.)
4/2019.(I.23.)

Tárgya:
Köztisztviselők bérrendezése
Óvodai beiratkozás
Önkormányzati lakások értékesítése
Orvosi ügyelet finanszírozása

Rendelet száma:
Tárgya:
1/2019.(I.23.)
Közterületről szóló rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 23-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
Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő

Napirend:
1./ Köztisztviselők bérrendezése - pályázat
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Önkormányzati lakások értékesítése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Orvosi ügyelet működtetésének finanszírozása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
5./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7 fő
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy
a kiküldött napirendet fogadjuk el.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Köztisztviselők bérrendezése – pályázat.
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Kerek Oszkár polgármester: Lehetőség van pályázat benyújtására köztisztviselőink bérének
emelésére erre az évre vonatkozóan. Már 12 éve nem kaptak emelést. Javaslom, hogy az
illetményalapot 54.000,- Ft-ban állapítsuk meg részükre. Kérem, szavazzunk!
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
1/2019. (I.23.) KT határozat

Tárgy: Köztisztviselők bérrendezése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti
kiegyenlítő bérrendezési alapra.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázatban szereplő időre a Horti Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek illetményalapját 54.000,- Ft, azaz Ötvennégyezer forint összegben állapítja
meg, és az Önkormányzat 2019.évi költségvetésébe az összeget betervezi.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Óvodai beíratás időpontjának meghatározása.
Kerek Oszkár polgármester: Minden évben meg kell határoznunk az óvodai beíratás
időpontját. Az óvoda javaslata, hogy április 24. és 25. legyen. Kérem, fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
2/2019. (I.23.) KT határozat
Tárgy: Óvodai beiratkozás
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Benedek Elek Hagyományőrző és
Természetbarát Óvodába történő beiratkozás időpontját 2019. április 24-25. napokra határozza
meg.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: óvodavezető

3

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Önkormányzati lakások értékesítése.
Kerek Oszkár polgármester: Korábban döntöttünk 10 M Ft hitel felvételéről a projektek
finanszírozásához, de még mindig nem áll rendelkezésre, mert kormányengedély szükséges
hozzá. Javaslom, hogy a Kossuth út 149.sz. alatti 2 lakást adjuk el. Kaphatunk érte legalább 15
M Ft-ot, vagy esetleg 20 M Ft-ig is elmehetünk. A projekteken kívül plusz kiadás az orvosi
ügyelet finanszírozása is.
A projektek megvalósításához 10-15 M Ft önerővel hozzá kell járulnunk. A volt orvosi
rendelőnél kialakítandó Szociális Ellátó Intézmény kialakítása projektbe külső hőszigetelés már
nem fér bele. Esetleg, ha a lakások eladása után úgy dönt a Képviselő-testület, önerőből meg
tudnánk oldani.
2018-ban már 10 M Ft önerőt beletettünk az iparterület vásárlásába, mert magasra értékelték az
ingatlanok árát.
A lakások értékesítését célszerű lenne külső értékesítő cégre bízni.
Kérem a véleményeket!
Csontos András képviselő: Ha lehet, menjünk el 20 M Ft-ig. Az értékesítőnek ennyi összeget
határozzunk meg.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
3/2019. (I.23.) KT határozat
Tárgy: Lakások értékesítése
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort, Kossuth Lajos út 149. szám
alatt található, jelenleg a Horti Szociális Ellátó Intézménynek helyt adó 2 db lakást értékesíteni
kívánja.
A 2 db lakás eladási árát 20.000.000,- Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakások értékesítésével ingatlanközvetítőt bízzon meg.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Orvosi ügyelet működtetésének finanszírozása.
Kerek Oszkár polgármester: Összehívták a térség polgármestereit, ahol tájékoztattak
bennünket arról, hogy mivel a háziorvosi ügyeletet ellátó orvosok nem kaptak béremelést, az
önkormányzatoktól kérnek 40 Ft/lakos hozzájárulást erre a célra. Hort esetében ez 144.000,Ft/hó összeget jelent. Kérem, járuljunk hozzá, hogy működhessen a háziorvosi ügyelet.
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A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
4/2019. (I.23.) KT határozat

Tárgy: Orvosi ügyelet finanszírozása
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi ügyelet ellátására 2019.
március 1. napjától kezdődően 40,- Ft/fő/hónap finanszírozást biztosít az Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a finanszírozás összegének az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésbe történő betervezéséről.
Határidő: 2019. február 13.
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Kerek Oszkár polgármester: A településen tapasztalható több helyen, hogy zöld területeken
gépjárművet, munkagépet, különböző anyagokat tárolnak. A közterületről szóló
rendeletünkben nincs erre vonatkozóan rendelkezés, így nem tudunk eljárni. Más településeken
is szabályozzák ezeket. Mi a Képviselő-testület véleménye?
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet mellékelve)

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást adok a Képviselő-testületnek a pályázatokról.
Az energetikai pályázat kivitelezői szerződését aláírtam, még a műszaki ellenőrrel kell
megkötnünk a szerződést.
A szociális épület kérdését rendeztük, tisztáztuk ki, mit épít. Az akadálymentesítést mi
végezzük.
A bölcsődével kapcsolatban egyeztettünk a tervezőkkel.
A „Magyar Falu Program” keretében további fejlesztésekre lehet pályázni ebben az évben,
melyek 100 %-ban támogatottak.
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Csontos András képviselő: Hogy áll az ipari park?
Kerek Oszkár polgármester: A törvény régészeti feltárás elvégzését írja elő. Semmiféle
lelőhely nincs ott, de amíg nem kapunk róla papírt, nem indulhat a közbeszerzés.
Kassa László képviselő: A lakosok körében felvetődött, hogy miért nem takarítottuk el a havat
az utcákban.
Kerek Oszkár polgármester: Néztem az utcákat a hóesés alkalmával, de sajnos az autók
azonnal lenyomták a pár cm-es havat, és azt már nem lehetett eltolni. Természetesen
rendelkezésre áll egy vállalkozó, aki nagyobb hóesésnél elvégzi a feladatot.
Több téma nem lévén az ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm a megjelenést!
kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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