JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében
2015. január 29-én.

Jelen vannak:
Horváth Sándor
Kormos Gábor
Sánta Mátyás
Rózsavölgyi Jánosné
Brunner Istvánné
Kerek Oszkár
Kiss Edit
Balog Gyuláné
Majer Istvánné

elnök
tag
tag
tag
tag
polgármester
titkár
klubvezető
klubvezető

Napirend:

1. A 2015. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Személyi kérdések megbeszélése
3. Az Idősügyi Tanács további munkamódszerének kialakítása
4. Egyebek

Horváth Sándor:
Köszönti a megjelenteket, az Idősügyi Tanács tagjait, és Kerek Oszkár Polgármester Urat, a
Klubvezetőket. Kéri, hogy szoros munkatempóban dolgozzunk a mai ülésen, mert több jelen
lévőnek egyéb elfoglaltság miatt el kell menni.
I. napirend
Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács 2015. évi munkaterv, fogadóórák rendje kialakításában a korábbiakban
megbeszéltekhez képest jelentős változást nem javasol. Röviden ismerteti a munkatervet,
illetve a fogadóórák időpontjait.
Kéri az interneten, és a hirdetőtáblákon való közzétételt.
Javasolt módosítás nincs. Az Idősügyi Tanács elfogadta a munkatervet, és a fogadóórák
rendjét.

II.

napirend

Horváth Sándor:
Köles Ferenc az Idősügyi Tanács egyik alapító tagja, a 2014. évben kérte felmentését a tagság
alól, melyet az Idősügyi Tanács tagjai elfogadtak, és megköszönték eddigi tevékenységét.
A Tanács elnökeként javasolja, hogy több tag is kerüljön be az Idősügyi Tanácsba, mely a
hatékonyabb munka elérését szolgálná.
Javasolt személyek:
Karczagné Nagy Klára
Czibolyáné Nagy Anna
Sípos Istvánné
Kéri a Polgármester Urat, hogy mondja el véleményét a tagság bővítésével kapcsolatosan.

Kerek Oszkár:
Az Idősügyi Tanács az időseket képviselő, tanácsadó testület, javasolt létszáma általában 5-7
fő közötti.

Horváth Sándor:
Javasolja, hogy az Idősügyi Tanács létszámát bővítsék 7 főre, mely még az előbbiekben
ismertetett keretlétszámba belefér.
Nagyon fontos feladatnak tekinti a közéletben való részvételt.
A javasolt új tagokkal kapcsolatosan elmondja, hogy Karczagné Nagy Klára vállalta.

Brunner Istváné:
Javasolja, hogy keressék meg személyesen Czibolyáné Nagy Annát, mert nyugdíjas ugyan, de
tudomása szerint munkát vállal mellette.
Horváth Sándor:
A javaslata a következő:
A három jelölt közül egy már biztosan elvállalta a tagságot. Majer Istvánné mint Klubvezető
állandó meghívottja az üléseknek, Balog Gyuláné Klubvezetővel együtt. Az Idősügyi Tanács
tagjai közül Sánta Mátyás a Erkel Ferenc nyugdíjas Klub tagja, tehát két képviselővel bír a
Tanács munkájában. Ezért javasolja, hogy a második tag Sípos Istvánné legyen, ezzel
garantálva, hogy a Tere-fere klub is megfelelő létszámban legyen képviselve.

III. napirend:

Horváth Sándor:
A Polgármester Úrral korábban történt egyeztetésen már beszéltünk a jelenlegi helyzetről,
javasolta, hogy az Idősügyi Tanács eszközöljön változást az eddigi munkamódszerek
tekintetében. Várja az Idősügyi Tanács tagjainak javaslatait, elképzelését, mely az
Önkormányzat munkájába beépíthető, mellyel a településen élő idős lakosság helyzetét
hatékonyabban lehet javítani.

Kormos Gábor:
A Polgármester Úr minden Idősügyi Tanács ülésen részt vesz, így képezve egy összekötő
szerepet a Tanács és Képviselő-testület között. Köszönjük a tájékoztatást, információnyújtást,
mellyel a Tanács munkáját az eddigiekben segítette.
Horváth Sándor:
Az idősödés bölcsességgel, egyfajta megváltozott életszemlélettel is jár, a felmerülő
javaslatainak tegyük meg, mellyel a magfelelő érdekképviseletet tudjuk biztosítani.
Jelentős probléma jelenleg, hogy a nyugdíjasok nyugdíjának összege minimális mértékben
változik, emelkedik. Van olyan aki egyéb munkával ki tudja egészíteni ezt az összeget, de
sajnos sokan vannak akik ezt nem tudják megtenni. Az emelés mértéke mindenkinek
arányosan jár, nem köthető a nyugdíj havi összegéhez.
Az Idősügyi Tanács legfontosabb szerepét abban látja, hogy azoknak segítsünk, akik egyre
nehezebb élethelyzetbe kerülnek a fent említett problémák miatt. A 2015. évben változások
várhatóak a szociális ellátások területén is, melyhez a megfelelő finanszírozási forrásokat az
állam nem biztosítja.

Kerek Oszkár:
Az Idősügyi Tanács ülésekkel kapcsolatosan fontosnak tartja, hogy a napirend szerint adott
témával foglalkozzanak a tanács tagjai, a hatékonyság növelése érdekében.
Jelenlétével képviseli az Önkormányzatot minden ülésen, valamint a Képviselő-testületi
ülésekre minden esetben kapnak meghívást az Idősügyi Tanács tagjai.
Az elmúlt héten került benyújtásra a település városi címre benyújtott pályázata, melynek
pozitív eredménye nagy mértékben változtatná meg a finanszírozási lehetőségeket, és
felhasználható forrásokat is.
Sánta Mátyás:
Véleménye szerint a nyugdíjak 1,8 %-os emelése nincs arányban a kiadások emelkedésével,
melyet jól mutat a kenyér ára körül kialakult vita is.
Nagyon hasznosnak tartja a napelemek felszerelését az érintett intézményekre a költségek
megtakarítása szempontjából.
Horváth Sándor:
A Megyei Idősek Parlamentje rendezvényén lehetőség lett volna az ilyen jellegű javaslatok
előterjesztésére, hogy a megfelelő állami szervekhez eljusson.
Brunner Istvánné:
A javaslatok továbbítása nagyon fontos lenne országos szintre.

IV. napirend
Horváth Sándor:
Összefoglalva elmondható, hogy legfontosabb célkitűzés a segítségnyújtás, a szociális
támogatás biztosítása helyi szinten. Országos viszonylatban a javaslatok továbbítása elakadást
mutat.
Kéri, hogy az ülés jegyzőkönyve a Polgármester Úrnak is kerüljön megküldésre.
Kormos Gábor:
Kiss Edit Intézményvezetőtől kérdezi, hogy a 2011. évhez képeset az intézmény által
ellátottak létszáma kevesebb, ennek mi az oka?
A nyugdíjemeléssel kapcsolatosan hozzáteszi, hogy a aki már nyugdíjat kap az egy biztos
bevétel havonta, de sajnos ez a jelenleg még aktív dolgozók nyugdíjba vonulásakor nem
biztos, hogy rendelkezésre áll majd, melyben nagy problémát lát.
Érdeklődik, hogy mely intézmények lesznek napelemmel ellátva?
Kiss Edit:
Az ellátotti létszámot nem lehet arányosan viszonyítani 2011. év 2014. év között. 2011. évben
az intézmény gesztorként három településen biztosította a szociális alapellátásokat, 2012.
évtől azonban csak Hort községben végzi ezt a tevékenységet, mely eredményezi a két év
közötti ellátotti létszámban jelentkező különbségeket.
Kerek Oszkár:
A napelemek felszerelésének pályázata sikeres volt. A pályázat benyújtásakor figyelembe
kellett venni, hogy az adott intézményben mekkora a teljesítmény. Így az óvodába, iskolába
és a művelődési házba tudunk felszerelni napelemeket, mellyel a költségeket jelentősen lehet
csökkenteni.
Brunner Istvánné felvetésére reagálva, fontosnak tartja, hogy helyi szinten kis lépésekben
tudjunk haladni, mivel az államnak nincs megfelelő kerete a problémákat helyi szinten kell
megoldani, mert változás csak így várható. Fontos a helyben gondolkodás, az információ
megfelelő áramoltatása.
Javaslata szerint az ünnepek körüli adományozást közösen kell megszervezni, hogy az
elosztás is megfelelően történjen.

Horváth Sándor:
Néhány módosítást kér az Idősügyi Tanács ügyrendjében, melyet a titkárral egy későbbi
időpontban egyeztetnek, valamint ekkor szeretné az Idősügyi Koncepcióban foglalt
programok ütemtervével kapcsolatos javaslatokat is egyeztetni.

Kormos Gábor:
Javasolja, hogy az Önkormányzat foglalkozzon az emeletes házak mögötti területtel, ami a
Hősök teréhez tartozik.
Kerek Oszkár:
A településen több olyan terület is melyet szükséges lenne rendezni, hírlevélben kérte az
érintett ott lakók véleményét ezzel kapcsolatosan. Egy átgondolt és megtervezett koncepcióra
van szükség, fontossági sorrend felállításával, illetve források hozzárendelésével, mely
alapján a kivitelezést meg lehet valósítani.
Horváth Sándor:
Köszöni a megjelenteknek a részvételt.

k.m.f.
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