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Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Tájékoztató a Megyei Idősügyi Tanács üléséről
Előadó: Horváth Sándor Idősügyi Tanács elnöke
3. Tájékoztató a 2011. évi Közmeghallgatásról
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
4. Egyebek

Horváth Sándor:

Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket és az Idősügyi
Tanács tagjait.

1. napirend:

Horváth Sándor:

Az év elején Közbiztosnági Fórumot tartottunk, melynek során megismertük az új
Rendőrkapitányt a Hatvani Rendőrkapitányságról, aki rövid előadást tartott, és a bővebb
tájékoztatást Pauer István Körzeti megbízott tartotta.
A megtárgyalt témák voltak: a közbiztonság kérdése, az idősek figyelmének felhívása a
veszélyekre, a jelzőrendszer kiépítéséről is szó esett, mivel a településőrök munkáját is
mellőzni kell, de ez a rendszer komoly anyagi kiadásokat von maga után.

Meghívást kapott az Idősügyi tanács minden tagja, az Önkormányzati ülésre is, melynek
témája a Rendőrség a Mezőőrség beszámolója volt, valamint az Önkormányzat Gazdasági
Programjának megtárgyalására került sor.

2 napirend:

Horváth Sándor:

Meghívást kapott a Megyei Idősügyi Tanács soron következő ülésére, melyen a sok hasznos
tapasztalatot szerzett. Az Idősügyi Tanácsok működése inkább városközpontú.
Megtárgyalásra került az éves munkaterv, az ülésrend, és az aktuális kérdések megvitatása. A
Megyei Idősügyi tanács elnöke Szabó Róbert a Megyei Közgyűlés elnöke.
Az ügyvezető alelnök dr. Gondos István.
Titkár: Bozáné Novák Ilona
Az Idősügyi Tanács a Heves Megyei Önkormányzat Humán Erőforrás Egészségügyi – és
szociális Osztályán belül működik.
A hatvani delegált Nagy Bálintné.
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ÁNTSZ képviselője,

valamit Diószegi Lajosné szakértő.
Aktualitásként tárgyalták, hogy a tervek szerint az Idősek Klubjait, valamint a civil
szervezetek munkáját a Megyei Idősügyi Tanács fogja koordinálni.
Felmerült, hogy ajánlott lenne községi szinten is minél több Tanácsot létrehozni, javasolták
ennek megszervezését.
A következő ülés szeptemberben lesz, amikor szeretnék ha egy fő a vidéki szervezeteket is
képviselné.
Az Idősek Világnapját is megrendezik, melynek keretein belül köszöntik az 50. házassági
évfordulót ünneplő párokat, valamint az Idősbarát Önkormányzatok polgármestereit. A
Megyei Idősek Parlamentjét is szeretnék megszervezni, ekkorra az idősek problémáit a tanács
tagjainak össze kell gyűjteni.

Kormos Gábor:

Mennyi községi Idősügyi Tanács működik?

Horváth Sándor:

Nincs többről tudomás, csak a mi településünkön van ilyen szervezet.

Sánta Mátyás:

Az Idősek Parlamentjének eddigi minden ülésén részt vettek eddig, melyen azt tapasztalta,
hogy nagyon jól szervezett és színvonalas programsorozatot biztosítanak a résztvevőknek.

Horváth Sándor:

Megkéri Kerek Oszkár polgármester urat, hogy a rendezvényen való részvételét a tanács
tagjainak biztosítsa.

Kerek Oszkár:

Néhány éve már az idősekkel kapcsolatos rendezvények megtartásra kerülnek a településen.
Az Önkormányzat és személy szerint ő maga is támogatja az időseket, akik már a lakosság
25% jelentik. Az Idősügyi tanács az idősek problémáival kell foglakozzon, ezért nem lehet
politikai szervezet, független szervezetnek kell lennie.
A megyei, országos rendezvényeken való részvétel fontos, hasznos az információ áramoltatás
szempontjából. A működést lehet javítani, kiszélesíteni.
Egyfajta segítő szervezetként az Önkormányzat munkáját segítve.

Horváth Sándor:

Az Önkormányzat és az Idősügyi Tanács együttműködését egyaránt fontosnak tartják, mely
fontos a további munka során.

Kéri a Polgármester Urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2011. évi Közmeghallgatással
kapcsolatosan.

3. napirend:

Kerek Oszkár:

A Közmeghallgatás 2011. május 11-én 17 órakor lesz. Témája a 2010. évi zárszámadásról és
a 2011. évi költségvetésről való tájékoztatás.
Az Önkormányzat kitűzött céljait össze kell foglalni, úgy mint Idősügyi politika, Ifjúsági
politika, Közbiztonsági politika, melyeket ki kell dolgozni, a célokat meg kell határozni, mert
hatékony munkát csak ezek betartásával, követésével lehet végezni.

A Zárszámadással kapcsoltban röviden úgy foglalná össze, hogy az elmúlt évben sok
megvonás és váratlan kiadás volt, mégis pozitív mérleggel zártuk az évet. Ebben az évben is
terveztünk hányt, amit le kell küzdeni, hogy ez év végét is pozitív mérleggel tudjuk zárni.
Ezért a legfontosabbak:
A költségvetésnek 4 alap pillére van:
1. Bér (létszámminimumra kell törekedni)
2. Energia
A kiadási oldalon.
3. Befektetés ösztönzés
4.Pályázatok
A bevételi oldalon.

Az önkormányzat ebben az évben megnyerte az Egészségügyi Központ kialakításra beadott
pályázatot, valamint a kulturális rendezvényekre is nyertünk, és a Könyvtár udvar felújítás.

Horváth Sándor:

Az egészségügy rendszere rosszul működik, ezért hasznos az új Egészségügyi Központ
létrehozása.
A Képviselő – testület elmúlt ülésén megválasztották az új jegyzőt, kéri a Polgármester Urat
erről is tartson egy rövid tájékoztatást.

4. napirend:

Kerek Oszkár:

Az egészségügy helyzetét sajnos nagyon nehéz rendezni, mely nem is a mi feladatunk. A
településen kell fejleszteni, hogy az itt élők komfortérzetét javítani tudjuk.

A jegyzői állásra 10 fő pályázott, melynek feltétele volt az államigazgatási és a jogászi
képzettség és gyakorlat.

A Képviselő – testület ülésén 5 fő jelent meg személyesen, melyből 3 fő potenciális jelölt
maradt. 1 fő Debrecenben él, 1 fő Jászárokszállásról, és 1 fő Kartalról, aki megnyerte az
állást. Dr. Keresztes Katalinnak hívják, 2 évig volt aljegyző, és 12 évig ügyvédként dolgozott.

Kormos Gábor:

Az elmúlt évben a csapadékvíz okozott problémát a településen, akkor volt valamilyen
lehetőség pályázat benyújtására?

Kerek Oszkár:

Amikor a csapadékvíz gondot okozott, már volt megelőző intézkedés a településen, amit azóta
is folytatunk. A pályázatok általában a hátrányos helyzetű térségekre, illetve településekre
vonatkoznak, melynek meghatározása nem a mi hatáskörünk, és a mi településünk nem
tartozik ezek közé.

Horváth Sándor:

A Vízgazdálkodási Társulásnak kellene elvégezni a Szavágy -patak medrének kotrását.

Kerek Oszkár:

A kotrás fontos lenne, de megoldható lenne a probléma egy záportározó létrehozásával is,
amely be tudná fogadni az ilyen hirtelen jött nagyobb mennyiségű vizet. A létrehozást a
Katasztrófavédelmi Szervezet is támogatná, csak a földterületet nehéz hozzá biztosítani.

Horváth Sándor:

Köszöni a tájékoztatásokat, és a megjelenteknek a részvételt.

k. m. f.
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