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Napirendi pontok:
1. A 2011. évi munkaterv és fogadóórák elfogadása
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
3. Tájékoztató a település közbiztonságáról
Előadó: Pauer István Körzeti megbízott
4. Tájékoztató az időseket érintő szociális változásokról
Előadó: Rendik Anita Szociális – és gyámügyi előadó
5. Egyebek

1. napirend:
Horváth Sándor:
Szeretettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy elkészítette az Idősügyi Tanács 2011-es
évre vonatkozó munkatervét, és a fogadóórák időpontjait, az előzetes megbeszélés alapján,
amikor ülés van, akkor nem kerül fogadóóra is megtartásra.
Javasolja a községi szintű Közbiztonsági nap megtartását ebben az évben is.

A munkaterv a következő:

I.

Január hónap
Napirend:
1. A 2011. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Tájékoztató a településünk 2011. évi költségvetéséről
3. Tájékoztató községünk közbiztonságáról
4. Az Önkormányzat Szociális – és gyámügyi előadójának időseket érintő
tájékoztatója

II.

Április hó
Napirend:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az Idősügyi Tanács helye, szerepe, lehetőségei
3. A Közmeghallgatás előkészítése, tájékoztatás
4. Egyebek

III.

Szeptember hó
Napirend:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az Önkormányzat és az idősek kapcsolata, intézkedései
3. Egyebek

IV.

December hó
Napirend:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. A 2011. év értékelése az Önkormányzat és az Idősügyi Tanács kapcsolata
3. Egyebek

A fogadóórák időpontjai:
2011. február 14.

hétfő

március 14.

hétfő

május 16.

hétfő

június 20.

hétfő

július 14.

csütörtök

augusztus 11. csütörtök
október 13.

csütörtök

november 17. csütörtök
A fogadóórák időpontja: minden alkalommal 13-15 óráig.

Sürgős esetben hívják, keressék:
Kiss Edit Idősügyi Tanács titkár
Telefon: 37/378-412
70/9475-130
Kéri, hogy az Idősügyi Tanács titkára mindenkinek küldjön egy példányt, és a megfelelő
helyeket kerüljön kihelyezésre, hogy az érintettek tudjanak tájékozódni.
Majer Istvánné:
Javasolja, hogy a munkaterv és fogadóórák időpontjai a Krónikába is kerüljön bele.
Horváth Sándor:
Az anyag a honlapon, az újságban, a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, a Klubokban
legyen közzétéve.
Megkéri Kerek Oszkár polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban tartsa
meg tájékoztatóját.

2. napirend:
Kerek Oszkár:
Az Önkormányzat éves költségvetése során fontos, hogy a kiadásokat a bevételekhez igazítani
tudjuk. Cél a költségvetési hiány 20% alatt tartása, ami most 40-50 millió forint, azt 20-21
millió forintra kell csökkenteni.
Az állam kivonja a pénzeszközöket, amit az Önkormányzatoknak kell pótolni. Ebből
következik, hogy a fejlesztések csökkennek. A sorrendiség betartása fontos, ezek alapján
lehet, csak előre lépni.
Az önkormányzat ebben az évben megnyerte az Egészségügyi Központ kialakításra beadott
pályázatot, valamint a kulturális rendezvényekre is nyertünk, és a Könyvtár udvar felújítás.
A költségvetésnek 4 alap pillére van:
1. Bér (létszámminimumra kell törekedni)
2. Energia
A kiadási oldalon.
3. Befektetés ösztönzés
4.Pályázatok
A bevételi oldalon.
A legfontosabb feladat továbbra is a csapadékvíz elvezetés kül – és belterületen egyaránt.
Az Idősügyi tanáccsal kapcsolatosan fontos, hogy a programokra és a lehetőségekre legyen
pénzeszköz a költségvetésben. Az Önkormányzat törekszik a támogatás biztosítására.
Fontos az Idősügyi Tanács propagálása.
Horváth Sándor:

Nagyon örül, hogy az Egészségügyi Központ megvalósul.
Javasolja: hogy a buszmegállók és járdák javítása, a közterületek rendben tartása, és a
közbiztonsági nap kerüljön bele a költségvetés tervezetbe.
Majer Istvánné:
A Konyha működése, ha lehetne nyereséges is, akkor az Önkormányzat miért nem akarja
fejleszteni.
Kerek Oszkár:
A személyi és tárgyi feltételek hiányoznak a nyereséges működtetéshez. A kiszervezés azt
jelentené, hogy a kiadás csökkenne, de az alkalmazottak is tovább lennének foglalkoztatva.
Sánta Mátyás:
A konyha, amíg Önkormányzati intézmény nem működik, ha más végezné el ezt a feladatot,
akkor működne, ennek okairól a konyha vezetőjétől kellene tájékoztatást kérni.
Horváth Sándor:
A tárgyi feltételek hiánya miatt nem biztosított hosszú távon a konyha működése.
Kormos Gábor:
A konyha hátrányait már ismerjük. Ha a hiány több év óta nem csökken, akkor azt lehet
feltételezi, hogy minden a „régi szokás” alapján működik. Jobb minőség biztosítása mellett
támogatja a konyha átszervezését.
Az orvosi rendelők hasznosítása kapcsán, fontosnak tartja, hogy a fiataloknak legyen hely,
ahol össze tudnak jönni.
A fórum ötletét az Idősügyi Tanácsról nagyon támogatja, de fontos a megfelelő mód
megtalálása.
A költségvetéssel kapcsolatban fontos azon szempontok betartása, melyet a Polgármester Úr
korábban ismertetett.
A belvíz elvezetéssel kapcsolatosan szeretné jelezni, hogy a József Attila és a Rákóczi út
telkeken áll a víz. A tulajdonosok szeretnének segítséget kérni az önkormányzattól. Be kell
jönni személyesen a Polgármesteri Hivatalba, vagy előtte fontos a megegyezés.

Köles Ferenc:
Támogatja, hogy az étkeztetést vállalkozás biztosítsa a továbbiakban. Az orvosi rendelők
hasznosítása során fel kell mérni, hogy az ott lakók hogyan viszonyulnak az Önkormányzat
elképzeléseihez.

Kerek Oszkár:

A Konyha kérdésével kapcsolatosan elmondja, hogy az Egészségügyi Központ kapcsán az
ÁNTSZ előírásit figyelembe véve a Konyha már rég nem működhetne, a mostani feltételek
mellett. Fontos lenne az egy adag mennyiségének a csökkentése, mert nem tudunk „ingyen
konyhát” működtetni.
Az új egészségügyi központban a tervek szerint lesz elérhető néhány szakrendelés is, pl.:
urológia.
A közterületeken az Önkormányzat nem végezhet munkát a településen élőknek kell a saját
háza előtt lévő területet rendben tartani. Azok számára, akik erre már nem képesek az
Önkormányzat tervei szerint a létrehozásra kerülő KHT nyújthat megoldást a jövőben.
A járdák rendben tartása is a tulajdonosok feladata, felelőssége.
A településen élők biztonsága növelése érdekében fontos lenne a településőrök és a
jelzőrendszeres hálózat működtetése. Ezt egy igényfelmérésnek kell megelőzni. Ide tartozik a
közterület felügyelet és a kamera rendszer működtetése is.
A 2010. évben elkészült a játszótér, melyet tovább szeretnének folytatni sportpályák
kiépítésével.
A belvíz elvezetéssel kapcsolatosan. A tulajdonosoknak kell megoldani, egymással
megegyezésre jutni. Fontos tisztázni, az elkészülő árok tulajdon viszonyait, valamint annak
folyamatos karbantartását.
Az Önkormányzat segíti a lakókat, a kivitelezésben minden segítséget megad, miután a közös
nevező meglesz a tulajdonosok részéről.
Kormos Gábor:
Köszöni a tájékoztatást, és megígéri, hogy tájékoztatni fogja az érintetteket, és a szükséges
megegyezéssel fogják felkeresni az illetékeseket a Polgármesteri Hivatalban.

3. napirend:
Horváth Sándor:
Megkéri Pauer István, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.
Pauer István:
Elmondja, hogy a 2010-es évben 10 %-al csökkent a településen a bűncselekmények száma.
Azonban még most is előfordulnak trükkös lopások, melyeknél nagy szerepet kap, az idős
személyek hiszékenysége is.

A megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt fordítani, mert utólag már nehéz az ilyen eseteket
felderíteni.
Fórumokat és személyes tájékoztatás megtartását is szívesen vállalja, hogy az együttműködés
hatékonyabb legyen.
A jelzőrendszer terve megvan, ebben az évben talán meg is valósul majd. Fontos lenne, mert
így már csak későn jut el az információ a rendőrséghez, amikor már nem sok mindent
tehetnek.
Horváth Sándor:
Voltak elsajátítások az emberek garázsaiból, melléképületeiből. Ezek ellen hatékonyan mit
lehet tenni.
Pauer István:
A rendőrség sem sértheti meg a magántulajdont, nem mehet senki magánterületére sem. A
megelőzés a legfontosabb. A biztonságos zárak, a megfelelő ajtók, és a folyamatos
odafigyelés ezek betartására a legfontosabb.
Az egymásra való figyelés, odafordulás, törődés is kulcsfontosságú

4. napirend:

Horváth Sándor:
Megkéri Rendik Anita szociális – és gyámügyi előadót tartsa meg tájékoztatóját.
Rendik Anita:
Az időseket érintő szociális ellátásokban nincs változás a 2010-es évhez képest.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete hoz döntést az egyéni kérelmekben, mert már nincs
Szociális – és egészségügyi Bizottság.
Minden szociális támogatás megállapítása során első a jövedelemvizsgálat, melyet a
Nyugdíjminimum határoz meg. Ez a viszonyítási alap.
Közgyógyellátás:
Az alanyi jogon járó esetében nincs jövedelemvizsgálat, a hadirokkantak és a hadiözvegyek
alanyi jogon kapják. A kérelemhez csatolni kell a gyógyszerigazolást, melyet a háziorvos állít
ki. Ennek alapján kerül meghatározásra a gyógyszerköltsége mindenkinek.
Ápolási díj:
Abban az esetben jár, ha az ápolt személy fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi
járadékában részesül.
Temetési segély:
Amennyiben a jövedelem 85.500 forint alatt van, akkor tud támogatást biztosítani az
Önkormányzat.

Átmeneti segély:
Az idősek kevésbé veszik igénybe. Egy évben 4 alkalommal lehet kérni, összege 3-tól 6 ezer
forintig terjed.
Közlekedési támogatás:
Előző évi jövedelemigazolás alapján adható, amennyiben a 71.250 forint alatt van a
jövedelem.
Gyógyszertámogatás:
A jövedelem 71.250 forint és 85.500 forint között van, akkor megvizsgálják a
gyógyszerköltséget, amely ha eléri a jövedelem 8%-át akkor kaphatják egy évben 3
alkalommal.
Lakásfenntartási támogatás:
42.750 alatti jövedelem esetén adható, melybe általában a nyugdíjas idősek nem esnek bele.

Horváth Sándor:
Köszöni a tájékoztatásokat, és a megjelenteknek a részvételt.

k. m. f.
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