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Horváth Sándor:

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

1. napirend:

Horváth Sándor:
Az előző ülés 2011. szeptember 22-én volt, előtte két héttel került megrendezésre a Heves
Megyei Idősügyi Tanács ülése.
2011. október 6-án az Idősek Világnapján Budapesten a Polgármester urat és Balogh
Gyulánét elismerésben részesítették.
2011. október 7-én Hort községben tartottuk meg az Idősek Világnapja alkalmából az
ünnepséget, ahol köszöntésre kerültek az 50. házassági évfordulót ünneplők, és az Idősek
Klubja, fennállásának 15. évfordulója alkalmából.
Részt vettünk az október 23-i megemlékezésen, valamint az azt követő Képviselő-testületi
ülésen, melynek során az Önkormányzat költségvetése került megtárgyalásra.
December elején az Idősek Klubjában az Idősügyi Tanács bemutatkozott.
Részt vettünk az Önkormányzat által rendezett évzáró karácsonyi ünnepségen is.
Részt vettünk az Egészség Központ átadásán, mely nagymértékben elősegíti az alapellátás
minőségének javulását, de ugyanakkor nagyon fontos lenne a szakrendelésekre történő bejutás
rendezése is. Ez a kérdés már többször felmerült, de megoldást még nem sikerült találni a
rendezésére.

Kiss Edit:
A Támogató Szolgálat működtetése alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a szállító
szolgáltatást a településen élők közül mindösszesen 5 fő vette igénybe rendszeresen.
Miután ez a szociális alapellátási forma megszűnt, az önkormányzat nem végezhet díj
ellenében személyszállítást, csak térítésmentesen.

Horváth Sándor:
Az Önkormányzat által nemrég megalapított Településüzemeltetési Kft. vállalhatná a
személyszállítást.

Kiss Edit:
A személyszállításnak nagyon szigorú tárgyi és személyi feltételei vannak, melyeket először
meg kell teremteni.

Köles Ferenc:
Egyetért abban, hogy a valóban rászoruló személyekről szállítás szempontjából
gondoskodásban részesüljenek. Az orvosok tájékoztatása alapján a hozzátartozókkal
egyeztetve.

Horváth Sándor:
Ezt a kérdést valamilyen formában rövid időn belül rendezni szükséges.

Majer Istvánné:
Szeretné megköszönni az elnök úrnak a megjelenését és tájékoztatását a Klub ülésén. Azért
tartják fontosnak két Klub működését, mert az érdeklődési körben nagyon nagy különbségek
vannak, de ettől függetlenül vannak közös programok is.

Balog Gyuláné:
A Tere-Fere Klub nem csak a nyugdíjasok klubja, de a Nyugdíjas Klubba is sok fiatal
jelentkezet az elmúlt időszakban. A két klub kapcsolata valóban nagyon jó, melyet a
továbbiakban is szeretnének megtartani.

Sánta Mátyás:
A nyugdíjas klubokkal kapcsolatosan felmerült az a félelem, hogy a fiatal nyugdíjasok, majd a
Tere-Fere Klubhoz csatlakoznak majd és az Idősek Klubja nem tudja fiatalítani az tagjait, ami
nem így lett.

A szállítással kapcsolatban, nem tud megoldási javaslatot, de mint magánszemély szívesen
felajánlja a segítséget azoknak, akiknek tényleg szükségük van szállításra, és semmilyen
módon nem tudják azt megoldani.

Az Egészség Központ nagyon tetszik, javasolja, hogy a váróterem részben az új és nagyon
szép falak védelme érdekében szereljenek fel a székek és padok mögé védő burkolatot.

2. napirend:

Horváth Sándor:
A Kormány meg akarja változatni az Idősügyi Tanácsok szerepét, mely azt jelentené, hogy
mivel nagyon sok nyugdíjas szövetség, szervezet működik, ezeket az Idősügyi tanácsoknak
kellene összefogni, ezzel is segítve a szervezetek és a Kormány munkáját is. Ehhez azonban
szükséges az Idősügyi tanácsok szélesebb körben történő létrehozása.

A 2011. év értékelése:
A munkatervet betartottuk, egyedül a külső előadó meghívása maradt el a változások miatt.
Az évi négy ülés megtartásra került. Javasolja a továbbiakban is így folytatni. Változtatást
javasol a fogadóórák megtartása során, ami várhatóan személyre szóló lesz.
Javaslatokat tettünk az Önkormányzat költségvetéséhez, melyek részben megvalósultak, a
továbbiakban is folytatnunk kell az elmaradt javaslatok megvalósítását. A 2012. évben az
Idősügyi Tanács is szeretne támogatást kérni az Önkormányzattól., mellyel elő lehetne
segíteni a problémák megoldását.
Problémaként jelenik meg az idősek biztonsága, ezért fontos a továbbiakban is a
Közbiztonsági nap megszervezése és megtartása, a Körzeti Megbízott tájékoztató előadásai.
A hatékony segítségnyújtás érdekében fontos a Szociális – és gyámügyi előadóval való
rendszeres kapcsolattartás is.
A Közmeghallgatáson való részvétel nagyon fontos az érdekképviselet szempontjából.
A külső előadó meghívása elmaradt a rendezetlen szervezeti helyzet miatt, ezért a
Polgármester Úr és a Jegyző Asszony tartottak tájékoztatást.
Összefoglalva:
Az egészség megőrzés szempontjából az Egészségügyi Központ létrejött, a további
fejlesztéseket folytatni szükséges.
A buszmegállók korszerűsítése megkezdődött, a továbbiakban is folyamatban van.
A járdák helyzete változatlan maradt, a rendezését már többen is javasolták.
A közterületek rendben tartásában a Kft. fog segítséget nyújtani az igénylők részére.
A közbiztonság javítása érdekében nehéz előre jutni, mert a településőrség megszűnt
finanszírozás hiányában, habár ígéret volt, de a rendőr sem lett több a településen, a mezőőrök
is kis létszámmal vannak, a feladat és a területe pedig nagy.
A hulladékszállítás kedvezményessé tétele pedig folyamatban van.

Kéri a Tanács tagjait, hogy ügyeljen az üléseken való megjelenésre, hiszen így is kevés a
Tanács létszáma, hiányosan pedig nem lehet a legjobban működni. Megoldás lehet, hogy új
személyeket kell delegálni.

Rendik Anita:
A továbbiakban szeretné, hogy a hatékonyabb együttműködés szempontjából ha bármilyen
kérdés, illetve probléma van, előre jelezzék felé, és akkor kellően fel tud készülni azok
megválaszolására.

3. napirend:
Köles Ferenc:
Az Idősügyi Tanács még nagyon új, eredményeket kell elérni ahhoz, hogy jobban
megismerjék a munkánkat. Fontosnak tartja a név szerinti fogadóórákat, és akkor a Tanács
tagjai tudni fogják, hogy mikor kinek kell megjelenni.

Javasolja, hogy a Ravatalozóhoz helyezzenek ki magas padokat, mert így az idősebbek nem
tudnak leülni egy temetés alkalmával. Valamint, hogy legyen ott egy kiépített parkoló, mert
az sem megoldott jelenleg.

Kormos Gábor:
A környezetünket fejleszteni úgy lehet, ahogy a központi finanszírozás megengedi.
Javasolja: A mezőgazdasági területeken az utakat is az Önkormányzatnak kell rendben tartani.
Ennek megoldására van most egy pályázati lehetőség, melyet meg lehetne próbálni a
Mezőgazdasági Szövetkezettel összefogva.

Sánta Mátyás:
Megkérték, hogy személyesen hallgassa meg egy idős házaspár problémáját. A szemét
szállítással van gondjuk. Ők nem tesznek ki szemetet, de fizetni a díjat ki kell. A
szemétszállító cég azt kérte, hogy az Önkormányzattól kérjenek igazolást a méltányosság
megállapításához. Levelet írtak a Hivatalhoz, de választ eddig nem kaptak. A szemét díjat
nem fizették, és most adók módjára hajtják be rajtuk.

Javasolja: A 90 éven felüli személyek kapjanak mentességet az Önkormányzattól a
szemétszállítási díj fizetés alól.

Kerek Oszkár:
A szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy a jelenleg érvényben lévő törvények
mindenkire vonatkoznak, melyet az Önkormányzatok nem írhatnak felül. Ennek értelmében a
szemétszállításért mindenkinek fizetni kell.

Az állami feladatokat (betegszállítás, szemétszállítás) az Önkormányzatok sem tudják
átvállalni, nincs rá költségvetési fedezet. Az állam minden évben egyre több pénz von el az
Önkormányzatoktól.

A befektetések is megszűntek Magyarországon, így a településen sem várható ilyen jellegű
fejlődés a közeljövőben. Így a költségeket kell csökkenteni, hogy a működést a továbbiakban
is tudjuk biztosítani.

Javasolja, hogy a költségvetés előkészítésénél a problémákat összegyűjtve terjesszék a
Képviselő – testület elé. Szükségesnek tartja az Idősügyi tanács támogatását is a költségvetés
terhére, a többi civil szervezethez hasonlóan.
A temető nem az Önkormányzat tulajdonában van, az Egyház működteti, ezért velük kell
egyeztetni az problémákat és igényeket illetően.

A mezőgazdasági utak állapota sajnos igen rossz, de a jelenlegi gazdasági helyzetben az
Önkormányzat nem tudja ezt a feladatot magára vállalni. Azokkal, akik használják és az
Önkormányzatnak együtt kellene pályázni.

Horváth Sándor:
A pályázatokat 2012.01.01-től 2012. 01.31.-ig beadható az Önkormányzat és a gazdák
együttműködésével.

Kormos Gábor:
Nagyon fontos a Mezőgazdasági Szövetkezet együttműködése az önrész vállalása, hiszen a
határban minden felé van olyan út, melyet használnak.

Horváth Sándor:
A szemétszállítással kapcsolatban a méltányosság megállapítása nagyon nehéz kérdés, esetleg
szociális támogatást lehetne kérni.

A személyszállítással kapcsolatban Kiss Editet megkéri, hogy mérje fel a rászorulókat.

Kerek Oszkár:
A problémák megoldásában csak magunkra számíthatunk, ahol nagyon fontos az
Önkormányzat Képviselő –testület tagjainak hozzáállása is.

Majer Istvánné:
Kéri, hogy az Idősügyi Tanács javasolja a rászorulóknak, hogy a fűnyírás és a hó eltakarítás
összege méltányos legyen.

Kerek Oszkár:
Mindenkit szeretettel meghív a Községi Karácsonyi Ünnepségre és az Ünnepi Koncertre.

Horváth Sándor:
Bízzunk benne, hogy a jelenlegi válságos helyzet mihamarabb rendeződik, az
Önkormányzatok is nagyobb költségvetési támogatásból gazdálkodhatnak, és abban, hogy a
jövőben is lesz, aki szívügyének tekinti az idősek helyzetét és problémáit.
Mindenkinek megköszöni a megjelenést, részvételt és tájékoztatást.
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván mindenkinek!

k. m. f.
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