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Napirend:
1. Tájékoztató az előző ülés ót történt eseményekről
2. Az idősek helye szerepe a társadalmunkban. Az idősek és az önkormányzatok, az
idősek és a politika, a közigazgatás átszervezésének tapasztalatai.
3. Egyebek

I. napirend:
Horváth Sándor:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Polgármester Urat, a meghívott vendégeket. Ismerteti
az ülés napirendjeit.
Elmondja, hogy az Idősügyi Tanács minden rendezvényen részt vesz, ahová meghívják. Az
elmúlt időszakban az időseket érintő rendezvények a Hősök Napja, a Kenyérszentelés, az
Idősbarát Önkormányzat Díj átadása, és az Idősek Világnapja megyei és helyi rendezvényei
voltak.
Külön szeretné kiemelni az Idősbarát Önkormányzat Díj átadó Ünnepségét, melyet a
Parlamentben tartottak és az Önkormányzat képviseletében vett részt rajta. Az Önkormányzat
pályázata minden elemet tartalmazott, mely helyi szinten kerül megvalósításra, és az idősek
érdeket szolgálja. Elismerő Oklevélben részesítettek bennünket.
A nyertes Önkormányzatok Zalaegerszeg, Vadna, Alsózsolca, Veszprém, Csikó Töttös és
Budapest főváros kerületei.
A városok pénzügyi és egyéb lehetőségeit nem lehet a kisebb településekéhez hasonlítani, de
kiemelné a nyertes községek pályázati anyagának néhány fontos részletét.
A települések képviselői bemutatták a saját környezetüket, mindenki odaadással, és tisztelettel
nyilatkozott saját falujáról. Jellemző, hogy a településeken élők, vigyáznak egymásra,
megbecsülik embertársaikat, és elősegítik a település jólétének javulását. Minden képviselő
méltatta az idősek értékeit. A tapasztalatot, jó szándékot mögöttük. Mindenki megemlítette a
devizahitelek okozta problémákat, a nyugdíjak vásárló értékéről, a nyugdíjemelésre
elkülönített összegekre, mely általában az inflációval megegyező 2,4 %.
Az idősek részére nyújtott támogatások mértéke településenként változó. A városokat és a
községeket nem lehet összehasonlítani, az Önkormányzatok bevételének alakulásától is
nagymértékben függ. Néhány gyakorlati példát is megemlített a nyertes pályázatokból.
Az idősek megsegítése érdekében (Csikó Töttös) a legidősebb lakosoktól korban visszafelé
haladva a falban élő aktív fiatalemberek elvégzik a favágást, bekészítést, fűnyírást, az
Idősekért Nap keretében , mely azzal kezdődik, hogy a Polgármesterrel lehet megbeszélést
tartani. A tervezett beruházásokkal kapcsolatosan kérdőíves felmérés végeznek az idősek
körében. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket éves támogatásban részesítik. „Hidakat
Építenek a Generációk Között”, melyen az áthaladás nem mindig akadálymentes. Ezzel
kapcsolatosan megemlítésre került a média és az internet hátrányosan befolyásoló szerepe.
Véleménye szerint az Idősügyi Tanács munkája fontos és példaértékű, de kellene egy Ifjúsági
tanácsot is létrehozni, mely az ifjú korosztály érdekeit képviselhetné, és segítséget nyújthatna
a generációk közötti hidak kiépítésében.

Szeretne beszámolni a Megyei Idősügyi Tanács munkájáról. Ebben az évben nem tartott ülést,
melyből azt a következtetést lehet levonni, hogy a gyakorlatban nem működik.
A 2012-es javaslatként merült fel, hogy kerüljön megszervezésre a megyei szinten működő
Idősek parlamentje, ahová a megyében működő Idősügyi szervezetek küldhetik képviselőiket.
II. napirend
Horváth Sándor:
A második napirendi ponthoz terveztük vendég előadó, szakértő meghívását, aki a témában
érdemi információkat nyújthatott volna, de sajnos ezt a feladatot senki nem tudta felvállalni.
Ezért kéri a jelenlévőket, hogy érdemben fogalmazzák meg a véleményüket a közigazgatás
átszervezésével kapcsolatosan, az időseket érintő problémákra is kitérve.
Kerek Oszkár:
Ebben az évben kerültek kialakításra Járási Hivatalok. A Kistérségi Társulásokat
megszüntették. Sajnos, pozitívumokat nem tud megemlíteni a közigazgatás ezzel a típusú
átszervezésével kapcsolatosan. Az Önkormányzat által foglalkoztatott munkaerőt és a
korábbiakban ellátott feladatok kb. 20 %-át vették át a Járási Hivatalok. Jelenleg egy
Ügysegéd végzi itt a feladatokat, intézi a z ügyeket, heti megszabott napokon és félfogadási
idővel. Véleménye szerint ezen a területen nem centralizálni kellene, hanem decentralizálni,
mert nem ez a megfelelő irány, ahogy azt az elmúlt időszak tapasztalataiból is lehet érzékelni.
Kiss Edit:
Tapasztalatai alapján sokkal, több feladattal jár az ügyintézés segítése a területen dolgozó más
szakemberek számára, hiszen azért, hogy az idősek helyzetét megkönnyítsék, sok minden
feladatot, mely esetlegesen utazással, és hosszadalmas ügyintézéssel járna, megpróbálnak az
ügyfelektől átvenni.
Ezzel együtt elmondható, hogy a sok változást és változtatást az idősek már nem tudják
naprakészen követni, nem tudják hová és kihez kell fordulni egy-egy probléma rendezéséhez.
Horváth Sándor:
A nyugdíjasok a legkevésbé támogatottak, az éves nyugdíjemelés nem fedezi az
áremelkedéssel járó többlet kiadásokat, és az időseknek már nincs lehetősége a nyugdíjuk
kiegészítésére sem. Sok a tapasztalat arra vonatkozóan, hogy nagyon nehezen élnek az idős
emberek, sokszor a gyógyszerek kiváltására sem jut elegendő pénzük.

III. napirend:
Kormos Gábor:
A Polgármester Úrtól szeretné megkérdezni, hogy a Kormány az előző év végén kiváltotta az
Önkormányzat tartozását, avagy sem? A pályázati lehetőségeket mennyire használjuk ki a
település érdekében? Várható beruházás a településen, és ha igen akkor annak milyen terület
és egyéb feltételei vannak?
Kerek Oszkár:
A 2012. év végén a helyi Önkormányzatok tartozását visszafizette az Állam. természetesen
ezt a lehetőséget mi is kihasználtuk, de Hort községben nem volt tartozás.
A legfontosabb pályázat, melyet megvalósítunk az Egészségügyi Központ II. ütemének
megvalósítása, mely a Fogorvosi Rendelő és a Védőnői Szolgálat áthelyezését jelenti
infrastrukturális fejlesztéssel. A befektetések megindításához elsősorban területre van
szükség, mely rendelkezésre áll a helyi Településrendezési Terv alapján. Az iapri területek ki
vannak jelölve, nem lehet bárhol megvalósítani azokat. Megfontolandó azonban, hogy kinek
és milyen feltételekkel biztosítunk lehetőséget. Jelenleg is vannak beruházásokkal kapcsolatos
tervek, melynek elősegítése természetesen az Önkormányzat érdekeit is szolgálja, hiszen a
helyi adóbevételek mértéke és a foglalkoztatási arány is jelentős mértékben növekedhet.

Horváth Sándor:
Szeretné megkérdezni Kiss Edittől, aki szociális ellátásban dolgozik, hogy mostanában valós
problémaként érzékelhető, hogy az idősek nem tudják a gyógyszereket kiváltani, vagy egyéb
megélhetési gondjaik vannak?
Kéri továbbá, hogy a honlapon kerüljön frissítésre az Idősügyi Tanács anyaga.
Kormos Gábor:
Egyre több probléma van az étkezéssel kapcsolatosan az idősek körében, de leginkább az a
gond, hogy későn kapnak ebédet.

Kiss Edit:
Elmondja, hogy tapasztalatai alapján valóban sokan nem tudják kiváltani a gyógyszereiket,
mely egyes esetekben súlyosabb egészségügyi problémát is okozhat, mert sokszor saját
maguk döntik el, hogy mely gyógyszereket váltják ki és melyeket nem. A háziorvosok nem is
tudnak róla, hogy nem minden általuk felírt szer kerül kiváltásra. Ilyen esetekben, amennyiben tudomásunk van róla, pénzbeli támogatások formájában próbálunk segítséget

nyújtani, amennyiben az ügyfél jogosult az igénylésre. De sajnos sok esetben előfordul, hogy
ez már nem egyszeri és krízis helyzet okozta probléma, hanem rendszeres.
Az ételhordással kapcsolatosan elmondja, hogy folyamatos kapcsolatot tart az ellátottakkal,
így tudomása van a problémáról, melyet minden esetben továbbít az étkezésért felelős Horti
településüzemeltetési Kft. vezetője felé. Kérte, hogy a beszállító cég képviselőjével és a helyi
érintettekkel közösen tartsanak egy egyeztető megbeszélést, a probléma megoldására.

Majer Istvánné:
Elmondja, hogy részt vettek a Hősparkban a faültetésen, mely egy nagyon szép
kezdeményezés az Ön kormányzat részéről. Sajnos azt tapasztalják, hogy már megrongálták a
fákat. Az ott élőknek kellene kiemelt figyelmet fordítani a rongálások megelőzésére.

Balog Gyuláné:
Szeretné megköszönni az Idősek Világnapja alkalmából megtartott ünnepséget, nagyon
színvonalas volt, és mindenki jól érezte magát.

Horváth Sándor:
Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szeretné megköszönni a részvételt és az aktív
közreműködést minden jelen lévőnek.
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