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I. napirend:
Horváth Sándor:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, külön köszönti Pauer-Nagy István, sajnálja, hogy a
kollégája nem tudott eljönni, így nem tudjuk megismerni.
Polgármester Úr üzenetben meghagyta, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Kapott egy levelet a polgármester úrtól, hogy az IT 2013. évben 50.000,- támogatást kap az
Önkormányzattól. Ez a teljes éves költségvetése a Tanácsnak, ezzel lehet gazdálkodni.
Javasolja, hogy az első napirendi pont a Közbiztonsági tájékoztató legyen.
Pauer – Nagy István:
Statisztikai adatokkal szeretné kezdeni a tájékoztatót.
2012-2011. évi sarokszámok összehasonlítása.
Személy elleni bűncselekmények: Növekedés tapasztalható sajnos 3-8 arányban.
Közlekedési bűncselekmények: csökkentek
Házasságon belüli bűncselekmények: 1-1 arányban tartásdíj ügyben
Közrend elleni bűncselekmény: visszaesés 39 – 17 (garázdaság, állatkínzás…stb.)
Vagyon elleni bűncselekmények: 49- 36 (betörés, lopás….)
Összességében: a bűncselekmények 102-71 csökkent.
Az elmúlt évet jónak mondhatjuk, mert az öt éves statisztikát tekintve a bűncselekmények
száma csökkenő tendenciát mutat.
Sok esetben tapasztalható, hogy a polgárok felelőtlenül hagyják őrizetlenül, záratlanul
értéktárgyaikat.
Sokat és sok személlyel beszélgettünk a településen, felhívtuk a figyelmet a biztonság
növelésére.
Várja a kérdéseket.
Sánta Mátyás:
A bűncselekmények milyen arányban lettek felderítve?
Pauer – Nagy István:
A felderítési statisztika 20% körüli, ami nagyon rossznak mondható. Saját hiányosságának
érzi, hogy nem jeleznek az emberek felé, bizalommal.
Horváth Sándor:
Az Önkormányzati ülésre szeretne visszatérni. Amit tapasztalat, hogy nehéz olyan helyen
véleményt mondani, amiről tájékoztatást, anyagot nem kapott. A megjelent a Hatvani
rendőrkapitányságot képviselő vezetők tájékozatlannak tűntek a község helyi viszonyairól, az
itt élők aggodalmairól, és úgy érzékelték, hogy a településen a közbiztonság jó, és rendben
van. Nem lehet az itteni helyzetet más településekhez hasonlítani, mert az itt élőket ez nem
vigasztalja meg. Sajnálja, hogy a hozzászólásokból lehetett érezni, hogy a rendőrség kezét
megköti az Ügyészség, mely a rendőri munka hatékonyságát csökkenti. A tájékoztatás az
ügyészség felé minden erőt és energiát elvesz, idő nem jut a hatékony és szakmai munkára.

A mezőőrök nem tudják átvenni a rendőrök munkáját, egy tanfolyam az kevés a hatékony
munkához.
Pauer – Nagy István:
Saját részről a kompetenciája, hogy a beszámolóját megküldte a felettesének, hogy mennyire
dolgozta ezt fel, azt nem lehet tudni.
A jövőben megküldi az IT elnökének ezt a beszámolóját.
Az átszervezés, és kötött utasítások mellett próbál a lehető legtöbbet lenni a településen, és
foglalkozni az itt élők ügyeivel.
Kormos Gábor:
Az Önkormányzati ülésen az is hátrány volt, hogy a rendőrök távozása után volt a mezőőrök
munkájáról a beszámoló, akik elmondták, hogy a Rendőrség részéről nem támogatják a
munkájukat.
Horváth Sándor:
A településen sok a szemét, és ez is felmerült, és azt mondták, hogy a falopás is kevesebb
volt. Az emberek nem értenek ezzel egyet, az adót megfizetik a munkájukra, ezért hatékony
munkát végezzenek.
Az idősek más világban éltek, ahol a biztonság megvolt, nem tudnak már bizalmatlanná válni.
A csökkenő statisztikai adatoknak nagyon örül, és igyekszenek megtanulni az idősek, hogyan
vigyázzanak magukra és értékeikre.
Mondjon valamit a kollégájáról.
Pauer – Nagy István:
Más szakmai hozzáállás jellemzi kettejüket, jelenleg még ismerkedik a településsel.
Majer Istvánné:
Nagy szerepe lehet, a javulásban, hogy a Klubokban a Körzeti Megbízott határozottan
elmondta, hogy mikor mit kell csinálni, hogyan kell vigyázni magukra, amit sokan hallanak,
és megfogadnak.

Horváth Sándor:
Köszöni a részvételét, és hogy időt szakított az IT-ra.
Sajnálja, hogy a közbiztonsági fórum elmaradt.
II. napirend:
Horváth Sándor:
Részt vettek a Testületi üléseken, a tagok hogyan értékelik ezeket az üléseket. A Tanácsban
végzett munkáért senki nem kap juttatást.
Rendezettebb, aktívabb és tájékozottabb ülést szeretnének.

A következőkben ismertetni szeretné az Idősügyi Tanács javaslatait az Önkormányzat felé:
1. Közbiztonság:
1/2013. (04.30.) Ajánlás
A közbiztonság nem jó a településen, a javítására kéri a szükséges intézkedések
megtételét.
A Tanács tagjai egybehangzó szavazattal elfogadták.
2. Egészségügyi Centrum:
2/2013. (04.30.) Ajánlás
A szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás nincs megoldva az súlyos
mozgáskorlátozottaknak, a szállításukat az Önkormányzat szervezze meg.
Brunner Istvánné:
Javasolja kiegészítésként, hogy a vérvétel helyben történő megszervezését.
A Tanács tagjai egybehangzó szavazattal elfogadták.

3. Közlekedés:
3/2013.(04.30.) Ajánlás
A buszmegállók környékének rendbe tétele javítaná a közlekedését az időseknek.
A Tanács tagjai egybehangzó szavazattal elfogadták.

4. Járdák :
4/2013. (04.30.) Ajánlás
Járdák állapotának javítása a kritikus helyeken, javasoljuk a tulajdonosok felszólítását.
A Tanács tagjai egybehangzó szavazattal elfogadták.

5. Fűnyírás, hó eltakarítás:
5/2013. (04.30.) Ajánlás
A beteg, egyedülálló, idős, rászoruló személyek ingatlana előtt a közterületek
rendbetétele, fűnyírás, hó eltakarítás biztosítása.
A Tanács tagjai egybehangzó szavazattal elfogadták.

A következőket kiemelten fontosnak tartja a Tanács tagjai, az Önkormányzat, valamint
minden itt élő személy részére.
1. Részvétel az országos, megyei és helyi Időseket érintő, nekik szóló
rendezvényeken.
2. Nagyobb megértés, tisztább környezet, élhetőbb település minden lakónak.

III. napirend:
Sánta Mátyás:
Szemétszedés során a Bajcsy-Zs. út egyik oldalán 30 gyermek ment végig a másik oldalon
nem mentek végig. Vannak üres házak, ahol sok a szemét, és az is érdekelné, hogy ezeknek az
ingatlanoknak van-e tulajdonosa.
Kulturális Centrumban az árusítás milyen haszonnal jár? Olyan bemutatókat tartanak, ahol
fizetni kell a részvételért, titkos felvételeket csináltak az emberekről, amellyel visszaéltek.
A Kultúrházat a neve alapján kellene hasznosítani, ki ellenőrzi, hogy ki és milyen előadást
tart.
Orvosi rendelőben minden kihallatszik a rendelőből, amit az orvos mond, a várakozók azt
hallják, akaratukon kívül. Ez korlátozza a betegeket, abban, hogy elmondja a problémáját.
Az ajtókat le kell szigeteltetni. Hidegek a padok a váróban, fel lehet rajta fázni, hideg van a
váróteremben, alacsony a fűtés.

Horváth Sándor:
Egyetért az előzőekben elhangzottakkal, továbbítani fogja az illetékesek felé.
Megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, megkéri az Titkárt, hogy egyeztetés után az
Idősügyi tanács ez évi anyagait, valamint a most elfogadott határozati javaslatokat, a Hort
Község honlapjára eljuttatni szíveskedjen.
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