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Előző ülés óta Történt események áttekintése
2016. évi munkaterv és fogadóórák rendjének megtárgyalás
2016. évi javaslatok
Egyebek

Horváth Sándor :
Üdvözli az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert, valamint a Klubvezetőket.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek szerint haladjanak a mai ülés során.

1. napirend
Horváth Sándor:
Az előző ülés óta érdemleges esemény nem történt, szokás szerint részt vettük a települési
rendezvényeken, illetve az Önkormányzat Karácsonyi élelmiszer utalványainak szétosztásában is
segítettünk, az időseket képviseltük a településen, mint a település szociálpolitikai bizottságának a
tagja.
Az előző ülésen felmerült a Nyugdíjkorhatár kérdése, melynek utána járt és következőkről tud
beszámolni a Tanács tagjainak:
1952-ben születettek

62 év 183 nap

1953-ban születettek

63 év

1954-ben születettek

63 év 183 nap

1955-ben születettek

64 év

1956-ban születettek

64 év 183 nap

1957-ben születettek

65 év

betöltése után kérhetik a nyugdíjazásukat.

Szeretne említést tenni arról, hogy tiszteletben tartja Klubok munkáját, de az idősek
érdekképviseletét nem tudják teljes mértékben lefedni. Az Idősek Világnapja megyei rendezvényre
nem kaptak meghívást, pedig ennyivel megtisztelhetnék az Idősügyi Tanács munkáját, mely az
Önkormányzat véleményező, tanácsadó testületeként eredményesen működik, és eredményesen fog
a jövőben is működni.
Az Önkormányzat évzáró rendezvényén részt vettünk, képviseltük az Idősügyi Tanácsot, köszönjük a
meghívást.

Karczagné Nagy Klára:
Az Önkormányzat évzáró rendezvényén a Polgármester Úr megköszönte a dolgozóknak és a
szervezeteknek az egész éves munkáját, és mi is köszönjük az Ő munkáját, hiszen nélküle félkarú
óriások lennénk.

2. napirend:

Horváth Sándor:

Javasolja, hogy a következők szerint legyen elkészítve az Idősügyi Tanács 2016. évi munkaterve,
melyhez várja a javaslatokat, véleményeket:
I.

Január hónapban tartandó ülés napirendje:
1. A 2015. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Az időseket érintő egészségügyi kérdések az átszervezés után (Szakrendelés, ügyelet,
beutalók stb.)
3. Egyebek

II.

Április hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Az előző ülés óta történt események áttekintése
2. A Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás, 2016. évi költségvetés
3. A Körzeti Megbízottak tájékoztatója
4. Egyebek

III.

Szeptember hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az idősek helye, szerepe a társadalmunkban. Az idősek és az Önkormányzatok, az
idősek és a politika, a közigazgatás átszervezésének tapasztalatai.
3. Egyebek: rövid áttekintés

IV.

December hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről
2. Az Önkormányzat véleménye az Idősügyi Tanács további munkájáról- kibővített ülés
a Képviselő – testület tagjainak véleményezése
3. A 2017. évi munkaterv, ülésrend és fogadóórákra vonatkozó elképzelések
megbeszélése.

A fogadóórák rendjével kapcsolatosan, kéri, hogy mindenki vegyen részt rajta, esetlegesen
előfordulhat, hogy egy évben valakinek több alkalommal kell részt venni, ugyanis kevesebben
vagyunk. Javasolja, hogy továbbra is akkor legyen fogadóóra, amikor nincs ülés, és legyen eldöntve,
hogy melyik hónap hányadik hete, illetve hány óra legyen az időpont.
Kéri, hogy az új munkaterv és fogadóórák rendje, kerüljön kifüggesztésre a szokásos módon, és a
honlapon is kerüljön frissítésre az Idősügyi Tanács anyaga.
Kérdezi, hogy az adományok szétosztása hogyan történt?

Brunner Istvánné:
Személy szerint ő és Rózsavölgyi Jánosné vetek részt a szociálpolitikai bizottság ülésén, ahol az idősek
érdekeit képviselték. A juttatások nagyon körültekintően lettek elbírálva, de sajnos teljes
igazságosság nem lesz, csak a külsőségek alapján lehet megítélni, hogy ki az aki rászorult.
Horváth Sándor:
Az Önkormányzat és a Szociális intézmény helyzete egyre nehezebb, mert a nyugdíjasok is egyre
nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, sok rászoruló van közöttük, akinek segítségre van szüksége.
Sípos Istvánné:
A munkatervvel egyetért, a fogadóórák megtartására, hol van lehetőség?
Horváth Sándor:
Eddig a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében kerültek megtartásra.
Kormos Gábor:
A munkatervhez javasolja, hogy a tervezett meghívott külső előadó az Idősügyi Tanács dolgaival
foglalkozó szakember legyen.
Horváth Sándor:
A közigazgatásban megvannak a lépcsőfokok, járási szinten kellene a keresést elkezdeni, és úgy
haladni a megyei szint felé.
Kormos Gábor:
Javasolja, hogy a fogadóórákat a Horti Szociális Ellátó Intézményben tartsák meg.
Sánta Mátyás:
Az időseknek sok problémájuk van, csak nem biztos, hogy mindig bejönnek a fogadóórára, ami ott
nagyon fontos, azonnal tudjunk információt nyújtani, tanácsot adni, hatékonyan segíteni.
Horváth Sándor:
Kiemelten fontos az egyéni és általános problémákat szétválasztani.
Kerek Oszkár:
A fogadóórák alacsony látogatottsága az érdektelenségből adódik, javasolja, hogy a 2016-os évre
mindenki készüljön fel, a problémamegoldáshoz információt kell gyűjteni.
Sok információs csatornát működtet az Önkormányzat, mint a honlap az újság, illetve Facebook oldal
is, melyet használhatna az Idősügyi Tanács is.
A közbiztonságról mindig van az Önkormányzati ülésen is beszámoló, javasolja, hogy a munkatervben
ehhez az időponthoz legyen igazítva.
Horváth Sándor:
A honlapról és az újságból szoktunk tájékozódni, az idősebb korosztály a Facebookot annyira nem
használja.

Brunner Istvánné:
Javasolja, hogy a fogadóóra délelőtti időpontban legyen 10-11-kor.
Kormos Gábor:
A 2016. évre vonatkozóan javasolja, hogy az ülések kezdetének időpontja 14 óra legyen, mert a 13
óra elég korán van.
Horváth Sándor:
Azért került az áprilisi ülésre a közbiztonságról szóló tájékoztató, hogy ne előzze meg a testületi –
ülés napirendjét.
A közbiztonsági nap látogatottsága is nagyon alacsony, és ehhez kapcsolódóan indokoltnak tartaná a
közterület felügyelő munkába állítást is.
Kerek Oszkár:
Február hónapban tárgyalja a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, illetve a közösségi
együttélés szabályairól szóló helyi rendeletet is. Az Idősügyi Tanács javaslatait is januárban kellene
megtárgyalni, hogy a Képviselő-testület, már azzal együtt tudja a költségvetést elfogadni.
Kormos Gábor:
A közterületen beszedett bírságokból befolyó összeget lehetne arra fordítani, hogy az idős rászoruló
személyek háza előtti közterületek rendbe tegyük.

3. napirend:
Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács 2016. évi javaslatai:
Közbiztonság:
A közbiztonság javult a településünkön, de továbbra is nagy odafigyelést, körültekintést igényel, hogy
az elért eredmények javuljanak. Javasoljuk, hogy tegyünk annak érdekében, hogy a Körzeti
Megbízottak a nagyközségünkkel foglalkozzanak, illetve szükségét látjuk egy közterület felügyelő
beállításának.

Egészségügyi ellátás:
A szakorvosi ellátáshoz való hozzájárulás továbbra sem megoldott a súlyos mozgáskorlátozottak
részére, ezen változtatni kell. Úgy érezzük, hogy a járműpark már rendelkezésre áll az Önkormányzat
illetékesei részére. A kiszolgáltatottabbak részére nagyobb odafigyelést igényelne a szakorvosi
ellátáshoz való hozzájutás.

Közlekedés, utak - járdák:
A buszmegállók környékének rendbe tétele és új buszmegállók létesítése. Fontos a környékük
rendben tartása megközelíthetőség miatt.

Folyamatos út karbantartás és javítás, valamint a járdák állapotának felülvizsgálata. Javítások és új
járdák létesítésének ütemezése (pályázati lehetőségek kihasználása). Továbbra is javasoljuk a
járdaépítés bővítését, a megrongálódott járdák tulajdonosainak felszólítását a rongálás
helyreállítására.
A 3. számú közlekedési főút szélének kerékpározásra való alkalmassá tétele (pályázati lehetőségek).

Hó eltakarítás, fűnyírás és egyéb közterületi munkák:
A beteg, egyedülálló, idős rászoruló személyek ingatlanai előtti közterületek rendbe tétele: hó
eltakarítás, fűnyírás, árkok takarítása.

Külterületek megóvása a szeméttől:
A nagyközségünk közigazgatási határán belül lévő bekötő utak melletti szemétlerakás
megakadályozása, és az ott lévő szemét eltakarítása.

Pályázati lehetőségek:
A pályázati lehetőségek kihasználása a nagyközségünk értékeinek megóvása érdekében.

Kormos Gábor:
Segítségnyújtás, tanácsadás céljából személyesen is kereshetik az Idősügyi Tanács tagjait.
Sípos Istvánné:
A rászorulók előtt a közterület rendbe tétel, azt nagyon meg kell határozni, hogy kit részesítenek
ebben, mert ezzel vissza lehet élni.

4. napirend
Sánta Mátyás:
Információi szeritn vannak olyan települések, ahol a 70 éven felüliek nem fizetnek kommunális adót,
helyben is szeretne hasonló engedményeket, mely megvalósulhatna, úgy, hogy a Bajcsy-Zs. úton
élőknek ne kelljen kommunális adót fizetni a közterület nagysága és annak rendbetételének költsége
miatt.
Kerek Oszkár:
Sok hasonló probléma van, de mindet sajnos nem tudjuk megoldani. A legnagyobb probléma, hogy
kevés az emberek pénze, ahogy az önkormányzatnak is, mely nagy mértékben függ az állami
költségvetéstől. Folyamatos forráselvonások vannak Ebben a kérdésben most nem fogunk tudni előre
lépni, de az adómentesség lehetőségeinek utána nézünk.

Horváth Sándor:
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen iparűzési adó mentességet kaptak az érintettek, melynek
további konzekvenciája lesz.
Kerek Oszkár:
A képviselő-testület valóban így döntött, de annak volt törvényileg adott lehetősége.
Horváth Sándor:
Köszöni a jelen lévőknek az egész évben végzett aktív és kitartó munkát, jó egészséget és Boldog
Békést Karácsonyi Ünnepeket Kíván mindenkinek.

k.m.f.
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……………………………………………………………
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