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Napirendi pontok:
1. A 2013. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Tájékoztató a településünk 2013. évi költségvetéséről a Gazdasági Bizottság és
a Képviselők részvételével
3. Egyebek

Horváth Sándor:

Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, a Jegyző asszonyt, a Képviselő –testület
jelen lévő tagjait, a meghívott vendégeket és az Idősügyi Tanács tagjait. A napirend
módosítását javasolja, hogy a jelen lévő vendégek idejét ne rabolja. Elsőként megkéri a
Jegyző asszonyt mutatkozzon be és mondja el véleményét az Idősügyi Tanácsról.

2. napirend:

Laczikné Dr. Barati Katalin:
2012. december 28-tól dolgozik a Horton. Jogi végzettséggel rendelkezik, először
Gyöngyösön dolgozott jogtanácsosként, majd Atkár község jegyzője volt.
Rózsaszentmártonban él a családjával, két gyermek édesanyja, lánya 16 éves, fia 8,5 éves.
Születése szerint Miskolcról származik.
Nem ismeri az Idősügyi tanács munkáját, de véleménye szerint nagy szükség van rá, a mai
világban, ahol az idősek érdekeinek képviseletére nagy hangsúlyt szükséges fektetni.

Kormos Gábor:
Szeretné megkérdezni, hogy a Jegyző asszony előző munkahelyén, Atkár községben
működött idősügyi tanács?

Laczikné Dr. Barati Katalin:
Atkár községben nem működött Idősügyi Tanács. De az itt működőnek szeretné a
tevékenységét jobban megismerni, és bármiben tud a segítségére lenni.

Horváth Sándor:
Köszöni a tájékoztatást, és megkéri Dr. Nagy Tamás alpolgármester urat, hogy mondaj el
tájékoztatóját a 2013. évi községi költségvetésről.

Dr. Nagy Tamás:
Nehéz a 2013. évi községi költségvetésről beszélni, amíg a központi költségvetésnek
nincsenek elfogadott keretszámai. Így a helyi költségvetés tervezése is rendkívül nehéz.
Amiről érdemben tud beszélni az a költségvetés tervezés koncepciója.

A törvényi rendelkezések értelmében a költségvetést nem lehet működési hiánnyal tervezni. A
korábban működő ÖNHIKI megszüntetésre került, az elmúlt évben konszolidálták az
Önkormányzatok költségvetését. Fejlesztési hiányt lehet csak tervként szerepeltetni az idei
költségvetésben.

Hort Község Önkormányzata 58 mFt – os pozitív mérleggel fodult ez év január 1-én. A 2013.
évi központi források jelentős mértékben lecsökkentek, ami eddig a település bevételét
jelentette ( SZJA, gépjárműadó 60 %-a) már nem kapjuk meg, és csak a helyi iparűzési adó
bevételeiből gazdálkodhatunk.

A Batthyány József Általános Iskola is állami fenntartásba került, a működtetés pedig
továbbra is az Önkormányzat feladata. A szakmai munkáról az Általános Iskola igazgatója
részletesebb tájékoztatást tud nyújtani a beszámolójában.

Ebben a költségvetési évben szeretnénk a folyamatban lévő beruházásokat befejezni, és
további pályázatokat benyújtani. Előre lépést csak akkor tudunk tenni, ha egy adott
fejlesztésre van pályázati lehetőség, mert az önerőből történő megvalósítás fedezete nem
biztosított.
2013. év fejlesztések:
- Ady E. út járda, Mezőgép előtti járda, Diszkont előtti járda szakaszainak javítása,
csapadékvíz elvezetés;
- Közvilágítás felújítás, karbantartás,
- Nyílászáró csere Óvodában, Iskolában;
- Hőspark rendezés ( baleset veszélyes fák kivágása);
- Fő tér építés II. ütem;
- Benedek Elek óvoda tornaszoba kialakítás, fűtéskorszerűsítés;
- Ifjúsági Klub építés;
- Kulturális centrum Közösségi Ház mosdó építés;
- Fogorvosi rendelő, Védőnői Szolgálat áthelyezése az Egészségügyi Központ épületébe;
- Kossuth úti buszmegálló cseréje;
- Wi-fi zóna működtetése a Fő téren;
- Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése;

A további javaslatokat a Képviselő testület megtárgyalja.

Horváth Sándor:
Köszönjük a tájékoztatást.
Megkéri Tari Istvánt a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az
Idősügyi tanácsot.

Tari István:
jelen volt az Idősügyi Tanács megalakulásáról szóló döntésnél. Köszöni minden tagjának a
munkáját. Magasabb fórumnak tekinti, mivel több mint 1000 fő nyugdíjassal foglalkoznak.
A munkatervük minden évben megjelenik, de talán többet kellene „szerepeltetni”, hogy
mindenki tudjon róluk. A fogadóórák részvételét nem ismeri, de mindenképpen fontos
fórumnak tartja.
A javaslataikat a Képviselő – testület igyekszik figyelembe venni, úgy mint: hulladékdíj
szállítás összegének mérséklése az időseknél, valamint az Idősek Világnapjának minden
évben történő megrendezése.
De a javaslataik között szerepel: a Járdák felújításának szorgalmazása, valamint a
buszmegálló állapotának javítása is.

Köszöni a munkájukat, és külön tisztelettel említi, hogy a költségeket maguk vállalták. Az
Idősügyi tanácsot a 2013. évben a Képviselő – testület döntésibe is be szeretnék vonni. Ezzel
is érzékeltetve, hogy véleményük, javaslataik fontosak. Kéri, hogy a Gazdasági Bizottság
ülésein is képviseljék magukat, legyen jelen minden ülésen az elnök úr személyesen.
A település pénzügyi helyzetét az alpolgármester Úr ismertette részletesen, ezért erre már
külön nem kíván kitérni.
Kívánja, hogy a továbbiakban is dolgozzanak sikeresen, eredményesen.

Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács tagjainak kérdése van az előbb elhangzottakkal kapcsolatosan?

Molnár Istvánné:
Nagyra értékeli az Idősügyi Tanács munkáját, magánszemélyként és a Képviselő-testület
tagjaként is. Sok hasznos településfejlesztési javaslatot tettek már. Figyelemmel kísérik az
idősek körülményeit, és sok esetben az Önkormányzat tőlük kapott információt ezekről a
problémákról. A Képviselő-testület a lehetőségeihez mérten próbál mindenre megoldást
találni.

Horváth Sándor:
Köszöni a véleményezést és a tájékoztatást, azonban az eredményességet másképp ítéli meg.
A Kormányzat nem tisztázta az Idősügyi Tanácsok szerepét, és az országban sok féle időseket
képviselő szervezet működik. Az Idősügyi Tanácsnak kellene a sokféle szervezet munkáját,
véleményét összegezni, a döntéshozatalban képviselni. Az Idősügyi Tanácsnak eredményeket
kellene felmutatni, nem szerepeltetni.
A fogadóórák nem igazán eredményesek a részvétel szempontjából, de otthon sokan keresik
meg őket a problémáikkal személyesen és telefonon is.

A községben az idősekre vonatkozó legnagyobb probléma a közbiztonság helyzete. Félnek,
szorongnak, a betörések folyamatosak.

Tari István:
A szerepeltetés számára azt jelenti, hogy a köztudatban való részvételt kellene erősíteni, hogy
mindenkihez eljussanak az információk.
Közbiztonság helyzetéről:
Jelenleg két fő rendőr dolgozik a településen, rossz a közbiztonsági morál, de ez országos
szinten is így van, ezért fontos a térfigyelő rendszer kiépítése a településen. Itt sajnos nagy az
átmenő forgalom, ezért nehezebb a közbiztonság helyzetének megoldása is.

Csontos András:
A Képviselő- testület tagjaként meg vagyunk elégedve az Idősügyi Tanács munkájával, és
szeretné megtudni, hogy az idősügyi Tanácsnak mi a véleménye a Testület hozzáállásáról,
munkájáról, milyen megoldási lehetőségeket tudnának javasolni.

Kassa László:
A település költségvetésében biztosítva van forrás az Idősügyi Tanács munkájának segítésére?
Amennyiben nincs, akkor mindenképpen be kell tervezni.

Kormos Gábor:
Köszöni az elismerést. Igaz, hogy a munkánk nem látványos, de igyekszünk a hozzánk
fordulók gondjait kezelni, meghallgatni, amit lehet továbbítani az illetékesek felé. tennivaló
még sok van, például a járdák állapotának javítása.

Sánta Mátyás:
Nagy tisztelettel fogadunk minden vendéget és a közös munka is tisztelettel kell, hogy
történjen. Az Idősügyi Tanács tagjaként nem szeretne szerepelni, mert az elért eredményeket
minden tag büszkén mondhat magáénak. A Tanács munkájának pénzügyi támogatása fontos
lenne, hiszen saját költségen sokszor megterhelő finanszírozni a munkájukat.
A közbiztonság helyzetének rendezését fontos tényezőnek tartja, valamint kiemelné a járdák
állapotának javítását is.

Horváth Sándor:
Sok dicséret hangzik el a helyi Idősügyi Tanácsról, és az i, hogy munkájuk példa értékkel bír
minden más település számára. Az Önkormányzat és a Képviselő-testület munkájával
kapcsolatosan, véleménye szerint a homogenitás, egyetértés, megértés fontos tényezőnek
kellene lenni, hogy a település érdekei valóban érvényesülni tudjanak.
Az Idősügyi Tanács pénzügyi támogatása az Önkormányzat részéről biztosított, a
Polgármesteri Hivatal szakfeladataként. A tanács véleményeinek, javaslatainak
megvalósítása, egy részben már megtörtént, vagy folyamatban van, de a Testület
mindenképpen előtérbe helyezi azokat.

Molnár Istvánné:
Milyen kapcsolat van az Idősügyi Tanács és a községben működő Szociális Intézmények
között?

Horváth Sándor:
Amikor az Idősügyi Tanács megalakult, azért lett a titkára a HECS vezetője, mert az idősek
szociális ellátása ehhez az intézményhez tartozik, jó volt a kapcsolat rendik Anitával is, mint
szociális ügyintézővel, aki már sajnos nem dolgozik a településen.

Köles Ferenc:
Véleménye szerint, ha minden problémát, ami az eddigiekben felmerült az Idősügyi Tanács és
a Képviselő-testület már megoldott volna, akkor nem lenne szükség a továbbiakban a
munkájukra. A tanács munkáját át kell gondolni, a tagokat- akik folyamatosan akadályoztatva
vannak- pótolni szükséges.
A közbiztonság helyzetét valóban javítani szükséges.

dr. Nagy Tamás:
Az elhangzottak kapcsolatosan a következőket szeretné elmondani:
3 fontos dolog:
1. közbiztonság helyzete:
Az, hogy félnek az idősek az teljes mértékben érthető, hiszen a médiából is folyton ezt
lehet hallani. 2012. évben is megrendezésre került a Közbiztonsági Fórum, amelyen a
lakosság részéről minimális számban jelentek csak meg. Az Önkormányzat
alkalmazott embereket, akik napközben járták a települést és figyeltek, de a rendőrség
munkáját senki nem veheti át. A biztonságot a lakosság részéről s növelni szükséges
(ajtók, zárak biztonságosabbá tétele).
2. A költségvetéssel kapcsolatosan:
A költségvetés tervezés fázisában vagyunk, javasolja, hogy az Idősügyi Tanács is
tegye meg javaslatait erre a költségvetési évre vonatkozóan.
3. Járdák állapota:
Valóban fontos probléma a településen lévő járdák állapotának kezelése, javítása. Azt
is meg tudja ígérni, hogy amennyiben pályázati lehetőség lesz erre a beruházásra,
akkor az Önkormányzat mindenképpen meg fogja valósítani.

Kassa László:
A költségvetés elkészítésénél fontos, hogy az Idősügyi Tanács kapjon pénzügyi forrást,
útiköltség térítésre, rendezvényeken való részvételre stb. Az Idősügyi Tanács javaslataira
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elkövetkezendőkben.
A javaslatokkal egyetért, a járdák állapotára vonatkozóan, de azt is mérlegelni kellene, hogy
milyen okból mentek tönkre a járdák bizonyos helyeket.
Az Idősügyi Tanács munkáját kiemelkedőnek tekinti, hiszen az ország, a társadalom kell,
hogy tudomásul vegye a lakosság 1/3 része idős ember, akiknek a gondjait, problémáit
figyelembe kell venni, kezelni szükséges.
Sok sikert és eredményes munkát kíván a továbbiakban a Tanácsnak.

Brunner Istvánné:
Véleménye szerint kiemelkedően jó a tanács kapcsolata a szociális intézményekkel, sok
esetben kérnek segítséget, amire mindig kapnak megoldást is.

Csontos András:
Az idősügyi Tanács fogadóóráinak hatékonyságával kapcsolatosan említi meg, hogy sok idős
egyedül él, nem jár sehová, teljesen elszigetelődik. Hasznos lehetne egy figyelő hálózat
létrehozása a településen, az ilyen idősek figyelemmel kísérése szempontjából.
A járdák állapotával kapcsolatosan, már az is sokat segítene, ha a vízelvezetés megoldott
lenne.

Brunner Istvánné:
Véleményes szerint ez a figyelő hálózat működik is a településen, csak nincs nevesítve, és
szervezett formában működtetve.

Horváth Sándor:
A tanács tagjai is a település különböző pontjain élnek, a környezetükben felmerülő
problémákról mindig értesülnek, melyekre a megoldási lehetőséget az ülések során próbálják
megtalálni.

Köszöni a megjelenést, véleményezést és a tájékoztatást a meghívott vendégeknek. A
továbbiakban a munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése következik.

Horváth Sándor:
Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben is 4 ülésre kerüljön sor, és a
fogadóórák időpontjai akkor legyenek, amikor nincs Idősügyi Tanács ülés.
Javaslata a következő:
IDŐSÜGYI TANÁCS
Fogadóórák időpontjai:

2013. február 13.

szerda

Kormos Gábor

március 20.

szerda

Köles Ferenc

május 15.

szerda

Sánta Mátyás

június 19.

szerda

Brunner Istvánné

július 17.

szerda

Horváth Sándor

augusztus 14.

szerda

Köles Ferenc

október 16.

szerda

Rózsavölgyi Jánosné

november 13.

szerda

Kormos Gábor

A fogadóórák helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
A fogadóórák időpontja:
Minden alkalommal 13-15 óráig.
Sürgős esetben hívják, keressék:
Kiss Edit Idősügyi Tanács titkár
Telefon: 37/378-412; 70/9475-130

Az Idősügyi Tanács
2013. évi
Munkaterv

I.

Január hónapban tartandó ülés napirendje:
1. A 2013. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Tájékoztató a településünk 2013. évi költségvetéséről a Gazdasági Bizottság és
a Képviselők részvételével
3. Egyebek

II.

Április hónapban tartandó ülés napirendje:
1.
2.
3.
4.

III.

Az előző ülés óta történt események áttekintése
A Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás
Tájékoztató a közbiztonságról
Az Idősügyi tanács javaslatai a 2013. évi költségvetés lehetőségei

Szeptember hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről

2. Az idősek helye, szerepe a társadalmunkban. Az idősek és az
Önkormányzatok, az idősek és a politika, a közigazgatás átszervezésének
tapasztalatai
3. Egyebek: rövid áttekintés
IV.

December hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről
2. Az Önkormányzat és a Gazdasági Bizottság értékelése, véleménye az Idősügyi
tanács munkájáról
3. A 2014-es munkaterv, ülésrend és fogadóórákra vonatkozó elképzelések
megbeszélése

Az Idősügyi tanács az ülések számát, napirendjét a 2013. január 31-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.

k. m. f.
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………………………………

Horváth Sándor

Kiss Edit

elnök

titkár

