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Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az idősek és az Önkormányzat kapcsolata
3. Egyebek

Horváth Sándor:

Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket és az Idősügyi
Tanács tagjait.
Javasolja, hogy a második napirendi ponttal kezdjék az Idősügyi Tanács mai ülését, a
meghívott vendégek egyéb elfoglaltságaira tekintettel.

2. napirend:

dr. Keresztes Katalin:

Köszöni a meghívást a Tanácsülésre, és nagy örömmel halotta, hogy Horton működik
Idősügyi Tanács. A településen sok idős ember él, akik problémáit tudják közvetíteni a
Tanács tagjai az Önkormányzat felé.
Kéri, hogy bizalommal forduljanak a Felé, illetve a Polgármesteri Hivatal minden
ügyintézőjéhez, minden területen próbálnak segítséget nyújtani, természetesen a törvényi és
jogszabályi rendelkezések határai között.
Bármilyen kérés, illetve kérés van a jelenlévők részéről, szívesen megválaszolja azokat.

Kerek Oszkár:
A településen élő időseket is képviselni kell, az érdekeiket szem előtt kell tartani. Fontos,
hogy a lakosság is egyre szélesebb körben megismerje a szervezetet. Az Idősügyi Tanács és
az Önkormányzat közötti megfelelő együttműködés, pedig elengedhetetlen ennek a munkának
a hatékony elvégzése során.
Felmerült az igény, hogy az Önkormányzat kidolgozza, és írásba foglalja az Idősügyi
politikáját, mert a várható változások okán elengedhetetlen egy irányvonal kitűzése,
megfogalmazása, és konkrét céljainak megvalósítása.

Horváth Sándor:
Köszöni szépen az elhangzott tájékoztatókat, és megkéri Rendik Anita Szociális – és
gyámügyi előadót, hogy az aktuális változásokról adjon tájékoztatást.

Rendik Anita:
Jelenleg nincs olyan az időseket is érintő változás a szociális területen, mely meghatározó
lenne, de amennyiben bárkinek kérdése van, szívesen megválaszolja azokat.

1. napirend:

Horváth Sándor:
2011. szeptember 6-án részt vett a Heves Megyei Idősügyi Tanács ülésén.
A Kormány által megfogalmazott legfontosabb célkitűzések:
- Szorgalmazni, hogy minél szélesebb körben megalakuljanak az Idősügyi tanácsok
- A Tanácsok olyan szervezetek legyenek, amelyek befolyásolhatják, állást foglalhatnak,
javaslatokat tehetnek a változtatások során.
- Az Idősügyi Tanács nem veszi át az Idősek Klubjainak szerepét.
- A falvakban működő Idősügyi Tanácsok lehetőségeinek bővítése, javítása.

Az Idősek Világnapjának rendezvényét 2011. október 6-án tartják a Körcsarnokban.

Statisztikai adatok:
Hort lakosságszáma 3804 fő 2011. év január 1-i állapot alapján. Az összes lakosságszámból
60 évesek 890 fő, mely 23,4 % - os arány.
50. házassági évfordulósok 2011. évben: 13 kötöttek Horton házasságot, melyből 5 házaspár
él jelenleg is itt.

Egyetért a polgármester úrral abban, hogy egy közösség értékét az határozza meg, hogy
hogyan gondoskodik az idősekről és a gyerekekről.

Balog Gyuláné:
Kaptak meghívót az Idősek Világnapjára, amin természetesen részt vesznek, főleg azért, mert
köszöntésre kerül Sánta Mátyás és neje 50. házassági évfordulójuk alkalmából.

Kiss Edit:
Megkeresték Miskolc Város Önkormányzatától, hogy segítséget kérjen az Idősügyi Tanács
megalakításával és működésével kapcsolatos kérdésekben. Természetesen örömmel nyújtott
információt.

Horváth Sándor:
Ha ilyen problémával keresnek meg bennünket, az azt jelenti, hogy az Idősügyi tanács
működése példa értékű, melyért sokat tettek és tesznek a jövőben a tagjai.

Kormos Gábor:
Elmondhatjuk, hogy sok apróbb kezdeményezése volt már az Idősügyi Tanácsnak, sok
javaslattal éltünk már az Önkormányzat felé, és ezek közül jó néhány megvalósult, vannak
melyek folyamatban vannak, és olyanok is melyek a költségiek miatt, csak a későbbiek
folyamán fognak megvalósulni.

3. napirend:
Horváth Sándor:

Fogadóórák:
A fogadó órák időpontjának meghatározása során, a jelen lévő Idősügyi Tanács tagokat is ki
kell jelölni.
Az elmúlt alkalmak során 4 eset is előfordult és felmerült:
-

konyha további működésének kérdése

-

idősek köszöntése 90 éven felül

-

járdák állapota

-

betegszállítás

A járdák állapotával kapcsolatban a tulajdonosokat kellene megkeresni és felszólítani, azok
kijavítására.
A betegszállítást a KHT. Fogja majd végezni.
A rendezvényeken részt vettek az Idősügyi Tanács tagjai.
Kéri Kerek Oszkár polgármester urat, hogy a továbbiakban tartsa meg a felmerült kérdésekkel
kapcsolatos tájékoztatását.

Kerek Oszkár:
Konyha:
Évente 10 millió forint az Önkormányzat ráfizetése a Konyhára.
Az óvodás gyerekek étkeztetésére készült nem, pedig az egész település kiszolgálására. A
minőségi és a mennyiségi étkeztetéssel is problémák vannak. A főzés nem az Önkormányzat

feladata, csak az étkezés biztosítása. Sokkal költséghatékonyabban is meg lehetne oldani, ha a
feladatellátást átvennék, az ebéd biztosítva lesz és a munkahelyek is megmaradnak.

Idősek köszöntése:
Az Önkormányzat részéről a 95 éven felülieket köszöntik csak.
Azonban az állam részéről Orbán Viktor miniszterelnök Emléklappal köszönti a 90 éven
felülieket, melyet az Önkormányzatnak küldenek meg és ő mint polgármester szokta ezeket
átadni.

Járdák állapota:

A településen, több helyen nagyon rossz állapotban vannak a járdák, forgalmasabb helyeken
is ahol a javításuk szintén nagyon fontos lenne. Ezek azonban a költségvetésbe be kell
tervezni, melyben kéri az Idősügyi tanács együttműködését is.
A pályázati lehetőségeket kihasználják, de fontos, hogy az önerőt tudjuk biztosítani.

Betegszállítás:
A Kft. megalakult a feladatai közé fog tartozni többek között az étkeztetés és a szállítás is,
aminek természetesen vannak tárgyi feltételei. A szállítás biztosításához be kell szerezni egy
erre a célra alkalmas járművet, de a tervek között szerepel a bevásárló utak (Tesco), kórházba,
szakrendelésre szállítás, gyógyszerszállítás stb. biztosítása is.

Közbiztonság:
Ebből a szempontból Hort nem a legrosszabb helyzetben lévő települések közé tartozik. A
közbiztonság javításában az Önkormányzatnak is szerepet kell vállalni, de nem teheti ezt
100%-ban. A településőrség működése sokat javított a közbiztonság helyzetén, de sajnos már
a működésük nem finanszírozott. A Polgárőrség működött és jelen is működik, de nem
megfelelően.
Folyamatban van az Önkormányzati településőrség létrehozása, melyhez a jogszabályi
hátteret meg kell vizsgálni.

Fogadóóra:
A módszeren kellene változatni a hatékonyság növelése érdekében, és a reklám is fontos
szerepet játszik.

Idősügyi Tanács költségvetése:
A következő évben az Önkormányzat költségvetésének összeállításakor fontos, hogy az
Idősügyi Tanács költségei is bele kerüljenek.

Hulladékszállítás:
A közbeszerzési eljárás sajnos most sem járt eredménnyel, új eljárást kell lefolytatni.

Egészségügyi Központ:
A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak, várhatóan október végén, november elején lesz
az átadás.

Horváth Sándor:
Köszöni szépen a polgármester úrnak a tájékoztatót.

Sánta Mátyás:
A Konyhával kapcsolatos döntés során mindenképpen javasolja, hogy vegyék figyelembe,
hogy sokan szeretik ezt a fajta ebédet a településen és elégedettek is vele.
Az Idősügyi Tanács országos ünnepségén részt vesznek.

Köles Ferenc:
Sajnos egyre többször, és egyre több helyen csak azt lehet hallani, hogy a következő évben
még ennél is rosszabb lesz a helyzet, pedig már mindenki szeretné a jót is hallani.
Az emberek elszigetelődésén talán az javítana, ha kisebb közösségek alakulnának, jönnének
létre, akiknek azonos az érdeklődésük, a szabadidőt hasznosan tölthetnék együtt.

Kormos Gábor:
Szeretné megkérdezni a polgármester úrtól, hogy a faluközpont pályázati pénzeszközei
rendezve vannak-e?

Kerek Oszkár:
Teljes mértékben rendezve van a pályázati pénzeszköz felhasználás, és sajnos 4 millió
forinttal nőtt az Önkormányzat önereje, mert ezen összeggel kevesebbet finanszíroztak a
pályázati pénzből.

Kiss Edit:
Az Idősek Világnapja rendezvény 2011. október 7-én du. ½ 5 órakor lesz a Kulturális
Centrum Nagytermében. A 65 éven felüliek névre szóló meghívót kaptak, de mindenkit
szeretettel várunk az ünnepségre.
Köszöni szépen a közreműködést a Vöröskereszt által biztosított élelmiszer – adomány
szétosztásában.
Ha az Idősügyi Tanács szeretne megjelentetni aktualitást a Krónikában, akkor annak a
határideje közel van.

Horváth Sándor:
Célszerűbb lenne a Krónika következő számában megjelentetni az Idősügyi Tanács 2011.
évről szóló beszámolóját.

Mindenkinek megköszöni a megjelenést, részvételt és tájékoztatást.
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