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2. A 2012. évi munkaterv és fogadóórák megtárgyalása, elfogadása
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Horváth Sándor:

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

1. napirend:

Horváth Sándor:
A községi rendezvényeken természetesen az Idősügyi Tanács rendszeresen képviselteti
magát.
A személyszállítás ügyében a taxi társaság által adott árajánlat nagyon drága, de az
igénybevevőnek kell eldönteni, hogy megfizeti azt vagy sem.
A szemétszállítás ügyében az Önkormányzat nem adhat költségmentességet, hiszen a törvényi
szabályozást nem lehet felülírni. Jelenleg új cég szállít, de csak átmenetileg, mert új
közbeszerzési eljárás van folyamatban.

2. napirend:

Horváth Sándor:
Ismerteti a 2012. évi munkaterv javaslatot az Idősügyi Tanács részére. Javasolja, hogy a
Körzeti megbízott újra meghívásra kerüljön április hónapban, és a Közbiztonsági nap
mindenképpen kerüljön megtartásra, ami nem csak az idősekre vonatkozik, hanem a település
minden lakosát érinti.
Fogadóórák 2012. évben összesen 8 alkalommal kerüljenek megtartásra, havonta 1
alkalommal, azokban a hónapokban, amikor nincs Tanácsülés. Egy fogadóórán minden tag
vegyen részt, a maradékot pedig fel lehet osztani egymás között. A fogadóórákat továbbra is
13-15 óráig tartsák meg a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Kormos Gábor:
Javasolja, hogy egy példány kerüljön az Idősek Klubjába is.

Horváth Sándor:
A Polgármesteri Hivatalban, a HECS épületében és az Idősek Klubjában is ki kell helyezni
egy példányt.

Brunner Istvánné:
Javasolja, hogy a 202. évben egy alkalommal kerüljön megrendezésre egy kirándulás azoknak
akik nem Klubtagok.

Horváth Sándor:
Ezt a javaslatot figyelembe fogják venni a költségvetés megtervezésénél.

3. napirend:
Horváth Sándor:
Megkéri Kerek Oszkár polgármester urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját az Önkormányzat
2012. évi költségvetésével kapcsolatban.

Kerek Oszkár:
A 2011. év befejezésével szeretné kezdeni a tájékoztatást. 2006 óta vannak még
hiányosságok, de igyekeznek leküzdeni.

A 2011. évben 46 millió Ft - a bérkifizetések okán még 12. hóban - 38 millió Ft lett a záró
egyenleg.
A következő évet mindig az állami támogatás határozza meg, amely minden évben csökken.
A települések nagy része a költségvetését hitelből fedezi, de ezzel teljesen eladósodnak.
Horton arra törekszünk, hogy ne legyen adóssága a településnek.
A 2012. évi költségvetés összeállítása folyamatban van, úgy kell tervezni, mint a 2011. évben.
A kiadásokat csökkenteni kell. A fő számok ismeretében ez évben kb. 40 millió Ft hiány lesz,
melynek leküzdésére intézkedéseket kell tenni. A pénzügyi stabilitásra kell törekedni.
Sok változás van ebben az évben, sok a törvénymódosítás, melyek nagyon fontos nyomon
követni. A törekvés az, hogy újra járásokat fognak kialakítani. Horton egyenlőre megmarad a
Polgármesteri Hivatal, mert a lakosságszám meghaladja a 2000 főt.
A befektetések csökkentek, a befektetési mutató 0,1 %.
A költségvetés megalkotásánál fő cél a lakosság igényeihez igazított tervezés, valamint az
intézmények további működtetése, fenntartása.

Célok:
Iskola helyzetének kialakítása
Az intézményekben lévő lapos tetők szigetelése
Óvoda ablakainak cseréje
LEADER pályázatok ( játszótér, ablakcsere, közpark)
Piactér kialakítása
Művelődési Ház Nagyterem burkolat cseréje
Népművészeti Fesztivál megrendezése
Zöld program folytatása (közterületre növények ültetése)
Árokásás, patakok medrének tisztítása.
Egészségügyi Központ továbbfejlesztés (Fogorvos, védőnők áthelyezése)
HECS áthelyezés
KFT a közétkeztetés és közvilágítás feladatainak átvétele
Hőskert parkjának kiépítése
Polgármesteri Hivatal átalakítása
Buszmegálló cseréje a Kossuth úton
Csapadékvíz elvezetés folytatása
Rendezvények megtartása
Intézmények akadálymentesítésének folytatása
Rekultiváció megkezdése
A költségvetés fő számait még nem látjuk, de a tervezés folyamatban van.

Horváth Sándor:
Köszönjük a tájékoztatást. A sok változást valóban jó összefüggéseiben látni. A költségvetés
összeállításában teljesen egyet ért a polgármester úrral, ami a legfontosabb célkitűzés a
csapadékvíz elvezetés megoldása, valamint a fentebb található buszmegálló cseréje.

Köles Ferenc:
A falu tisztaságának és rendjének megoldása során a büntetés nem megoldás, a szemléletet
kellene megváltoztatni, az ifjúságot összefogni nagyon nehéz.

Kerek Oszkár:
Azokat a lehetőségeket kell kihasználni amelyek adottak. Európai Uniós pályázatokra is csak
2013- ig lehet pályázni.

Horváth Sándor:
A multinacionális cégek beruházása azért nem jó az ország szempontjából, mert 5 évig
adókedvezményt kapnak, a hasznot pedig külföldre termelik, az 5 év elteltével pedig elviszik
a céget az országból., a dolgozók pedig utcára kerülnek.

Sánta Mátyás:
A felső buszmegállónál a vízelvezetés megoldása is fontos lenne. Az egészségügyi központ
parkolója lehetne több férőhelyes, mert így elég kevés hely áll rendelkezésre.

Kerek Oszkár:
A buszmegállók környéke a Közútkezelőhöz tartozik, a vízelvezetés megoldott, de nincs
kitakarítva az elvezető.
Az Egészségügyi Központ parkolója önerőből valósult meg, a költségek miatt nem lehetett
nagyobbat létrehozni. A bővítése tervben van.
A parkban Hőspark lesz, mert a Ravatalozónál be lett építve.

Horváth Sándor:
Az Egyházzal való kapcsolat változott?

Kerek Oszkár:
A kapcsolat nem javult, sőt romlott. Megkerestük a plébános urat, de visszajelzés nem
érkezett.

Horváth Sándor:
Megkéri Rendik Anitát, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.

4. napirend:
Rendik Anita:
A nyújtható ellátások alapjaiban nem változtak, mert a nyugdíjminimum sem változott. A
nyugdíjak emelkedése miatt azonban sokan nem kaphatnak ellátást, akik eddig igénybe
vehették.
Változás a Lakásfenntartási támogatásban van. Már vagyonhoz kötötték, és 2012. évtől a
jegyző állapítja meg. A minimum 71.200,- fogyasztási egységre mérten.

Természetben kerül folyósításra a közüzemi szolgáltatók felé, melyet a számlájukon írják
jóvá. Minimum érték 2500 Ft, maximum összeg 10.100 Ft.

Közlekedési támogatás: 2013. évtől változik Azok akik 2011. évben jogosultak voltak, most
még kérhetik, 2013 –tól nem lesz.
A gépjármű szerzési támogatás összege 300 eFt-ról 600 eft-ra emelkedett.
Átmeneti segély 3-6 eFt lehet ¼ évente.
A gyógyszertámogatás, annak aki nem közgyógyos 3*3 eFt évente.
A temetési segély 15.000,A gondozási segély pedig 20.000,- / hó.

Ha bárkinek bármilyen segítségre van szüksége nagyon szívesen segít.

Horváth Sándor:

Köszöni a tájékoztatást, kéri az Idősügyi Tanács tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy a
fogadóórákon is nyújtsanak segítséget.
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