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Benkó Tamás

Körzeti megbízott

Kerek Oszkár

Polgármester

Távolmaradást jelezte:
Karczagné Nagy Klára

Tag

Pauer- Nagy István

Körzeti megbízott

Napirend:
1. Előző ülés óta Történt események áttekintése
2. Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás
3. Az Idősügyi tanács javaslatai, 2015. évi költségvetés lehetőségei
4. Körzeti Megbízottak tájékoztatója
5. Egyebek

Horváth Sándor :
Üdvözli az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert , Klubvezetőket és jelenlévőket.

1. napirend
Horváth Sándor:
Sípos Istvánnét köszönti és kérdezi, hogy vállalja-e a megbízatást.
Sípos Istvánné:
Igen, köszöni szépen.
Horváth Sándor:
Karczagné Nagy Klára munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni.
Benkó Tamás körzeti megbízott túlórában dolgozik, ezért megkéri tartsa meg beszámolóját.

4. napirend
Benkó Tamás:
Közbiztonság javult a statisztikai adatok szerint, de vannak olyan bűncselekvények melyekben
feljelentés nem történik, pl.: garázdaság. Ezek később jutottak tudomásunkra. Nyári időszakban
figyelő szolgálatot szerveztem, hatvani kollégák jelenlétével, de nem túl sikeres volt. Eltértek a
vallomások, leírások. Ősszel és télen kevesebb a bűncselekvény. Voltak autó feltörések, felmerültek
érintettek, de a bizonyítási eljárás folyamatban van. Fontos az érintettek védelme. Ne hagyjunk
táskát a kerékpáron. Iskolában történő kerékpárlopások ügyében is szeretnének javítani a
statisztikán, sok nincsen lezárva. Biztonsági rendszert kellene kiépíteni. Sok a közúti baleset,
igyekeznek csökkenteni a számukat. Megnőtt a teherforgalom, volt személyi sérüléses baleset. Sokan
az útdíj megfizetése alóli felmentés okán közlekednek a településen. 7.5 tonnánál nehezebb
járművek nem mehetnek át, ha nincsen telephelyes parkolási lehetőségük.
Horváth Sándor:
Sürgős esetben kit kell hívni, aki leggyorsabban eltud járni?
Benkó Tamás:
Körzeti megbízottakat kell először tájékoztatni. Ha nem elérhetőek, akkor a 112-kell hívni.
Horváth Sándor:
A probléma, hogy gyorsan mozognak a gyanús személyek.
Benkó Tamás:
Sokszor az ott tartózkodó személyek sem veszik észre a bűncselekmény elkövetését.
Horváth Sándor:
Közbiztonsági nap meg szervezéséről mi a véleménye?

Benkó Tamás:
Mindenképpen szükség lenne a tájékoztatás. Fontos, hogy milyen elkövetések jellemzőek.
Adomány gyűjtés is nagyon fontos a megfelelő formában történő megszervezésben.
Horváth Sándor:
Az érintett veszélyeztetett korosztályból (idősek, gyerekek), az idősek nem ebben szocializálódtak,
sokszor jóhiszeműek.
Benkó Tamás:
Ezért fontos a tájékoztatás.
Horváth Sándor:
Javasoltuk, hogy két fő körzeti megbízott legyen, de sajnos más vezényléssel nem mindig a
településen tartózkodnak.
Majer Istvánné:
Mennyire találják veszélyesnek a Zárdánál lévő gyalogos átkelőt? Mit lehet ez ügyben tenni?
Kerek Oszkár:
A napirendbe nem akart bekapcsolódni. Ami fontos, hogy a biztonság a közlekedőkön, a vezetőkön,
és a lakosságon múlik. Baleset még nem történt szerencsére. Közbiztonsági koncepcióra van szükség,
amely az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 3-as számú főutat felújítják, építeni szeretnénk
kerékpár sávot, buszmegállót. A kritikus pontokat figyelni kell.
Horvát Sándor:
Lehet-e sárga villogó lámpát felszerelni?
Benkó Tamás:
Igen fontos lenne, de amikor reggel szolgálatban vannak, akkor oda ki állnak és sokkal könnyebben
közlekednek át a gyalogosok az úton. Sárga villogó a közút kezelő feladata lenne. Akik az elsőbbséget
nem adják, meg azokat szankcionálják.
Horváth Sándor:
Önkormányzat a Fodor-közt egyirányúsította, mely megkönnyíti a közlekedést.
Sípos Istvánné:
Petőfi útról a Szabadság-tér felé nehéz átjutni, kellene egy gyalogos átkelő, hogy megkönnyítené a
közlekedést.
Benkó Tamás:
Nem a hatáskörünk.
Sánta Mátyás:
A mai napon közlekedtem a főúton és átengedtek. A közlekedő autósokat kell szemléletileg
átformálni. Sokan a lámpa kikerülése végett a Bajcsy Zs. úton közlekednek. Ezért megterhelt és
forgalmas ez az útszakasz.

A temető lopásokkal kapcsolatosan közeli hozzátartozójának sírjánál a koszorút elvitték. Kegyeleti
jogokat sért. Virágot is tulajdonítottak el sírról. Minősíthetetlen ez a magatartás.
Közbiztonságra reagálva, 2 éve voltak sorozatos betörések, végre elmondható, hogy ezek
megszűntek. Fontos, hogy a biztonságunkért tegyünk intézkedéseket.
Horváth Sándor:
Nem mindenkinek vannak lehetőségei.
Sánta Mátyás:
Nem kell mindenkinek kamera, de fontos, hogy tegyünk a biztonságunkért.
Benkó Tamás:
Hort egyre többet kap Traffipaxot, megkérte, hogy a Bajcsy Zs. útra jöjjön be. Iskola környékére
fekvőrendőr kerülhet ki. Ami lassítja a forgalmat.
Balog Gyuláné:
A buszjáratok a Hősök-tere felé kerülik ki a lámpás kereszteződést.
Horváth Sándor:
A testületi ülésen szóba került az iskola és a temető. Pedig az egyik félig, a másik egyáltalán nem
tartozik az önkormányzathoz.
Benkó Tamás:
A két érintett helyen valóban sok az elkövetés, feléjük is jelzik és javasolták, hogy az Atyát kell
megkeresni. A kamera nagyon jó, de az adott esetben betörésnél nem a kamera, hanem egy
szemtanú segített, mert este 11 órakor munkálatokat végeztem, a szemtanú értesítette a tulajdonost
és így sikerült a betörőket elfogni.
Horváth Sándor:
Minden fórumon elhangzott már, hogy az Önkormányzat házalásra nem ad ki engedélyt.
Megköszöni a tájékoztatást, sok sikert kíván a munkához.
Kéri a Polgármester urat, hogy rövid tájékoztatását és közmeghallgatását tartsa meg.

2.

Napirend

Kerek Oszkár:
A tegnapi napon az Önkormányzat elfogadta a 2014. évi zárszámadást. A legjobb gazdasági év volt.
2006-ban 20% abszolút hiánnyal vette át önkormányzat vezetését. Most 20%-a pozitív megtakarítás.
Az önkormányzat 2014.évi költségvetése:
Bevétel: 337.391.000,Kiadás: 337.341.000,Tényleges: 2014.12.31.:
Bevétel: 446.311.000,-

Kiadás: 337.446.000,Ebből keletkező pénzmaradvány: 90M Ft.
Bevétel és a kiadás különbözete: 78.117.000,Intézmények támogatása: 78M Ft.
Önkormányzat támogatás: 118M Ft.
Önkormányzat által átadott támogatás: 87M Ft.
Az önkormányzat helyi bevételeit, a helyi adóbevétel teszi ki, mely emelkedő tendenciát mutat.
Az iparűzési adó emelkedik, ezért nem kell a lakosság által fizetett adókat emelni. Az iparűzési adó
további emeléséhez a befektetők letelepedése fontos, melyről jelenleg is tárgyalások folynak.
2010 – 2014 pénzügyi mérleg diagramján a bevételek folyamatos emelkedése látható. A tartalék
képzés fontos a település, az intézmények működése, fejlesztése szempontjából. Fontos a költségek
csökkentése (jelenleg napelemek felszerelésével), mely összegek fejlesztésre használhatóak.
2014-2020-ig kell tervezni, melynél fontos az elképzelések rangsorolása.

3. napirend
Horvát Sándor:
Tegnapi nap az Önkormányzat Gazdasági Programját elolvasta, nagyon sokrétű mindent fedett.
Kérdés, hogy az adott helyzetben a megfelelő célokat tudják-e majd rangsorolni.
Hátrány már a temető kérdése. Az Egyháznak fontos lenne rendbe tenni. Ha nem, akkor az
Önkormányzattal kell megegyezni. Fontos, hogy a ravatalozó és a temető rendben legyen.
Az egyház adománygyűjtésénél fontos, hogy a temetőre nem tudnak fordítani.
Sípos Istvánné:
A kertek művelése, a füvek levágása fontos lenne az időseknél. Az Önkormányzat KFT.-je megtudná
valósítani, természetesen térítés ellenében.
Horváth Sándor:
Az ősszel megkezdtük ebben a kérdésben az intézkedést. Felmérések szerint ki milyen segítséget
igényelne. Ez a tél előtt volt. Most változott a körülmény.
Tegnapi napon a jármű beszerzés is felmerült, amely fontos a lakosság és az idősek szempontjából is.
Egészségügy szempontjából mindent megtettek. Közlekedés szempontjából fontos az utak, járdák
felújítása.
4. napirend
Horváth Sándor:
Az idősek segítésében a szociális intézménnyel együtt kell működni. A rászorulók segítésével,
adományok juttatásával.

Kiss Edit:
Idősek segítésére készült felmérés, amit természetesen már aktualizálni szükséges, de sajnos az
igénylés felmérése után kevesen vették igénybe a tényleges segítségnyújtást, mert bizalmatlanok az
idős személyek, nem mindenkit engednek be az otthonukba.

Horváth Sándor:
Mennyi rászoruló van fel kell mérni.
Kiss Edit:
A létszám folyamatosan változik.
Kerek Oszkár:
Jelenleg nincsen létszám és nem kötelező feladatvállalás. A finanszírozást is biztosítani kell.
Fontos a személyi kérdés, fontos a család feltérképezése, fontos a segítségnyújtás.
Meg kell vizsgálni a feltételeket, kísérleti jelleggel kell ezt bevezetni.
Helyi rendeletet kell alkotni a közrendről, ami mindenkinek kötelező. Helyi rendelet létrehozásával
meg kellett valósítani, be lehet tartatni!
Az Önkormányzat pályázott autóra, használhatná a rendészet.
Rózsavölgyi Jánosné:
Laborvizsgálat, vérvétel helyben lehetne?
Sípos Istvánné:
Orvosok nem számolhatnák el ezt a költséget?
Horváth Sándor:
A választ sajnos nem tudjuk, javasolja, hogy a Háziorvost hívják meg.
Kerek Oszkár:
Egészségügyi központot további fejlesztése várható.
Horváth Sándor:
A megjelenteknek köszöni a részvételt, és az aktív munkát.
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