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Napirend:
1. Előző ülés óta Történt események áttekintése
2. Idősek helye, szerepe a településen. Az Idősügyi Tanács javaslatai 2015. évre.
3. Egyebek

Horváth Sándor :
Üdvözli az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert, és külön köszönti Karczagné Nagy
Klárát az Idősügyi Tanács tagját az első ülésén.

2. napirend
Horváth Sándor:
Javasolja, hogy a mai ülést a második napirendi pont megtárgyalásával kezdjék, mert Polgármester
Úrnak egyéb elfoglaltsága van.
Jelenleg a statisztikai adatok szerint a település legidősebb lakója Tóvaj Jánosné 96 éves, sajnos Máté
János Bácsi, aki 104 éves lett volna elhunyt.
A demográfiai mutatók a következők szerint alakultak a 2015. évben:
4 fő

95 éven felüli

15 fő

90 éven felüli

53 fő

85-90 év között

103 fő

80-85 év között

123 fő

85-75 év között

196 fő

75-55 év között

197 fő

65-70 év között

326 fő

65-60 év között

1012 fő

60 éven felüli lakosa van jelenleg a településnek.

A jelenlegi nyugdíjkorhatár 65 év, a nők az új törvényi szabályozás szerint 40 év igazolt
munkaviszonnyal életkortól függetlenül nyugdíjba mehetnek.
A település lakosságszáma 3565 fő, melynek 25 % az idősek aránya.
Amennyiben az időskorúak számát a szavazók számához viszonyítjuk, akkor ez az arány még nagyobb.
A magas arányszámok is mutatják, hogy milyen fontos az Idősügyi Tanács szerepe a település
életében.
Az Idősügyi Tanács elsődleges célja és feladata, egy olyan civil szervezetként működni, mely az
Önkormányzat idősekkel kapcsolatos politikáját véleményezi, befolyásolja, érdekképviselet biztosít.
Elmondható, hogy az Idősügyi Tanács és az Önkormányzat közötti együttműködés maximálisan
megfelelő, Polgármester Úr minden ülésen részt vesz, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival is jó a
kapcsolata az Idősügyi Tanácsnak.
A Tanács külső kapcsolatai nem működnek jól, ilyen jellegű segítség nem várható, helyi szinten kell
tartalommal megtölteni az Idősügyi Tanács munkáját, a szervezeti átalakulások miatt járási szinten és
megyei szinten sem működnek az Idősügyi Tanácsok, az utolsó megyei Idősügyi Tanács ülést a 2010-

es évben tartották, azóta folyamatosan csökkent az ülések száma, ebben az éven már egy sem volt
megrendezve. A korábban megtervezett Idősek Parlamentje sem került megszervezésre.
Ezért az Országos Idősügyi Tanácshoz nem jut el az idősek problémája, a kisebb településeken
nincsenek Idősügyi Tanácsok, Heves Megyében, csak Horton működik a Tanács.
Az Idősügyi Tanács munkatervéhez és Fogadóórák rendjéhez rugalmasan alkalmazkodunk. Sajnos a
fogadóórák hatékonysága alacsony, melyet sok tényező befolyásol. A párbeszéd az Idősügyi Tanács
tagjai és az idősek között jól működik, csak nem ezen a fórumon keresztül.
A Hort Község honlapján szereplő adattartalmat módosítani szükséges.
Az Idősügyi Tanács munkájának célja, olyan feladatokat kitűzni megvalósításra, mely a település
minden lakójának érdekét szolgálja. Egy tisztább, élhetőbb település létrehozása érdekében. A
hozzárendelt feladatok sokrétűek lehetnek.
Kéri a Tanács tagjait, hogy amennyiben van hozzáfűzni valójuk javaslatuk, akkor tegyék meg.
Sípos Istvánné:
A megyei szervezetek közül a Klubokat tömörítők jól működnek, a többi kimarad.
Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács a Klubok munkáját megbecsülve, tiszteletben tartva dolgozik. Az idősek
érdekképviseletét kellene ellátni, különbséget nem szabad tenni.

Sánta Mátyás:
Az Egerben megrendezésre kerülő Idősek Világnapja alkalmából megtartott rendezvényen a
meghívott vendégek nem nagy számban vettek részt. A mi településünket sem képviselte senki.
Horváth Sándor:
A településről azért nem vett részt senki, mert nem kaptunk meghívást. Ahová nem hívnak meg oda
nem illik elmenni.
Sánta Mátyás:
A kulturális műsorba kaptak a Klub táncosai meghívást. A fellépéssel nagy sikerük volt. Az elmúlt 20
évben sok megyei rendezvényen vettünk részt. Jelenleg nagyon rosszul működik a rendszer. Idősek
mindig lesznek a megbecsülésük nagyon fontos, az egymással való kapcsolattartás kiemelt szerepet
kap a Klub működésén belül.
Karczagné Nagy Klára:
Szeretné megtudni, hogy az egyedül élő, magányos idősekről van-e kimutatás, olyan személyekről
akinek a családja a közelben nem lakik. Szeretne egy listát kérni, mert ezeket az időseket kellene
kiemelten kezelni.
Horváth Sándor:
Ezzel kapcsolatosan a Szociális Intézmény vezetőjével kell a kapcsolatot felvenni.

Rózsavölgyi Jánosné:
Eger a megyeszékhely, ami nagyon távol áll tőlünk vidéktől.
Majer Istvánné:
Sok mindenből kimaradunk a távolság és különbségek miatt. A településen élők nagyon sokat
köszönhetnek a helyi önkormányzatnak, mert a lehetőségekhez mérten sok támogatásban részesíti
az idős lakosságot, és azokat a szervezetek, melyek velük kapcsolatosak.
Sípos Istvánné:
Véleménye szerint a településen lehetne az összetartást erősíteni.
Kormos Gábor:
Információi szerint a 2000 fő fölötti lakosságszámmal rendelkező települések pályázhatnak utak,
járdák építésére, felújítására nekünk erre van- e lehetőségünk?
Kerek Oszkár:
Azok a pályázati lehetőségek, melyek számunkra elérhetőek nem ilyen jellegűek 2017-ig bezárólag.
Ezekre a pályázatokra fel kell készülni, anyagi források szempontjából, kapcsolati tőke szempontjából,
csak így lehet sikeres pályázatokat lebonyolítani.
Az Önkormányzat költségvetése 2006-ban 500 millió forint volt éves összesen, ebben az évben már
csak 300 millió forint. A település működésében mindenhez pénzre van szükség, melyet a
költségvetéssel és a bevételek fokozásával lehet biztosítani, melyet ipari park létrehozásával,
befektetők letelepedésének elősegítésével lehet elérni. Az ipari parkban közművesítésre, és
útépítésre van szükség, hogy a befektetéshez megfelelő legyen.
A helyi politikai életben fontos a meglévő abszolút többség megőrzése, addig lehet érdemi munkát
végezni és reformokat létrehozni. A tetteink minősítenek minket. A helyi Képviselő – testület
összetétele megfelel az állami összetétellel. Fontos a társadalom minden rétegének képviselete, ebbe
az idősek is bele tartoznak. Változik az időskor, ahogy a társadalom is. Nincs közösségi élet, amit
nagyon nehéz előre mozdítani. Fontos szerepe van ebben az Önkormányzatnak , mint az anyagi
források biztosítójának. Az idősek és a fiatalok a társadalom legveszélyeztetettebb része, fontos, hogy
mindenki aki az Önkormányzat keretein belül ebben érintett tegyen érte. Az Önkormányzat nem
Klubokban gondolkodik, hanem a lakosság 25 %-át kitevő idősek arányában, akiket támogatni kell,
élelmiszer adományokkal, lehetőségekkel, programokkal. Az Idősügyi Tanács tevékenységét az
interneten keresztül is propagálni kell.
Az állami szerepvállalásban nem lehet gondolkodni, a nyugdíjasok egy politikai célterület. A
legfontosabb, hogy helyben amit tudunk tegyünk meg.
A temető nem az Önkormányzat tulajdona, ebben a kérdésben a fenntartóhoz kell fordulni. A temető
egy részét felajánlották az Önkormányzatnak megvételre 1 millió forint összegért.

Karczagné Nagy Klára:
A sok pályázati lehetőség hatékony kihasználásához szükségesnek tartja egy pályázatíró
foglalkoztatást, van erre lehetőség?

Kerek Oszkár:
Az Önkormányzat szervezetét át kellene alakítani három területen:
Kultúra, pályázatírás, illetve közbiztonság.
Horváth Sándor:
Köszönjük Polgármester Úrnak a tájékoztatást.

Az Idősügyi Tanács 2015. évi javaslatai:
A közbiztonság megerősítése fontos a település szempontjából.
A járdák állapotának javítása.
Szakellátás (labor) elérésének, hozzáférésének biztosítása, szállítás megoldása.
Buszmegállók és környékük rendbe tétele, tisztán tartása. Új buszmegállók építése.
Kerékpárút építése a 3-as számú főút mellett.
Betegek, egyedülállók ingatlana előtti közterületek rendezése.
Árkok kitisztítása.
Községünk bekötőútjai mellett a szemetelés megakadályozása, tisztán tartásának megoldása,
megóvása.
A javaslatok elfogadásával a Tanács tagjai egyet értenek.

3. napirend
Horváth Sándor:
Elfogadhatatlannak tartja a temető körül kialakult állapotot. Fontos lenne körbe keríteni a területet,
rendezni a tulajdoni viszonyokat, és megfelelő párbeszédet kialakítani az Önkormányzat és az Egyház
képviselői között.

Kéri, hogy a fogadóórák rendjéről mindenki gondolkodjon el a jövő évre vonatkozóan, mert a
jelenlegi helyzeten mindenképp változtatni kell.

Kormos Gábor:
A pályázati lehetőségek kihasználást és előtérbe helyezését mindenképpen fontosnak tartja, a járdák
felújítása, pedig véleménye szerint kiemelt feladatnak kell lenni az idősek szempontjából.

1. napirend
Horváth Sándor:
Minden rendezvényen amire meghívást kap az Idősügyi Tanács részt veszünk. Fontos megemlíteni,
hogy a Képviselő – testületi üléseken való részvétel problémás, mert az anyagot a meghívottak nem
kapják meg, azt nem ismertetik ott, ezért sokszor nehéz nyomon követni, miről születik döntés
pontosan.

A legfontosabb esemény az Idősek Világnapja alkalmából megtartott rendezvény volt, melyen sokan
megjelentek és a lebonyolítás is nagyon jól sikerült, köszönjük szépen.

Horváth Sándor:
A megjelenteknek köszöni a részvételt, és az aktív munkát. Kéri, hogy a következő ülésre a tanács
tagjai a jövő évre vonatkozó lehetőségekkel, elképzelésekkel készüljenek fel.

k.m.f.
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