JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében
2014. november 4-én.
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Napirend:
1. Az előző ülés óta történt események áttekintése
2. A helyi Önkormányzati választások utáni helyzet értékelése
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
3. Az Idősügyi Tanács helye, szerepe az Önkormányzati választásokat követően.
(Személyi kérdések az Idősügyi Tanácsban)
4. Az Idősügyi Tanács javaslatai 2015. évi munkatervének előzetes
megbeszélése.

Horváth Sándor:
Köszönti a megjelenteket, az Idősügyi Tanács tagjait, és Kerek Oszkár Polgármester Urat.
A mostani ülés zártabb körben történik, a Klubvezetők ezért nem kerültek meghívásra.
I. napirend
Horváth Sándor:
A településen megrendezésre kerülő rendezvényeken minden meghívást követően részt vettek
az Idősügyi Tanács tagjai.
Különösen kiemelve:
- Idősek Világnapja, melyről az idősek visszajelzése pozitív.
- KI-MIT-TUD, melyen sajnos személyesen nem tudott részt venni.
- Államalapítás és az Új kenyér ünnepe Augusztus 20. Javasolja, hogy települési
rendezvénnyel is egészüljön ki az Egyházi rendezvény.
- Ünnepség Október 23. tiszteletére.
Elnézést kér, hogy az ülés nem a tervezettek szerint október hónapban lett megtartva.
Tájékoztatást kér az Idősügyi Koncepcióban szereplő programok megvalósulásról.
Brunner Istvánné:
Elmondja, hogy az Unokák és Nagyik nyári szabadidős foglalkozásokban vett észt, mely nagy
sikerű volt, mind a gyerekek mind a nagyik körében.
Horváth Sándor:
Hiányolja a gyermekek körében a pályaválasztási tanácsadást, felvilágosítást, tájékoztatást.
Véleménye szerint nagyon fontos lenne.
Kiss Edit:
A Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjeként év elején elkészült szolgáltatásfejlesztési
programban szerepel, és jelenleg már megvalósítás alatt áll, az általános iskolás gyermekek
körében szervezett csoportmunka keretén belül, két meghatározó feladat:
- Konfliktuskezelés, problémamegoldás
- Pályaválasztással kapcsolatos tréning

Az Idősügyi Koncepcióban foglalt programok szervezése folyamatos, minden célterületen
történtek feladat végrehajtások:
Generációk közötti kapcsolat erősítése:
- Unokák és Nagyik Tanuljunk Egymástól Játékos foglalkozások, melyen összesen 42
gyermek és 5 nyugdíjas csoportvezető vett részt, nagy sikerrel.
Élethosszig tartó tanulás:
- Ismerkedés az internet világával a Közösségi Ház Könyvtárában került
megszervezésre, két hónapon keresztül, két csoportnak, melyek 10-12 fővel működtek.
Az első hónapban általános iskolások segítették a nyugdíjasokat.
Egészségmegőrzés:
- Szeptember 4. óta heti rendszerességgel működik a Gerinctorna a Kulturális Centrum
Közösségi Házában, melyen a részvétel ingyenes.
Kultúra, szórakozás:
-

Szeptember 25-én megrendezésre került a KI-MIT-TUD Túl a hatvanon, melyen 23
fellépő volt több kategóriában, a majdnem 100 fős közönség legnagyobb örömére.

Horváth Sándor:
Köszöni a tájékoztatást.
Megkéri Kerek Oszkár Polgármester Urat, hogy a Helyi Önkormányzati választások utáni
helyzet értékeléséről tartsa meg tájékoztatóját.

II. napirend:
Kerek Oszkár:
A választások számszerű eredménye publikus, több helyen ki van függesztve, de a
Hírlevélben is meg fog jelenni.
Mint ismételten a település lakosai által megválasztott Polgármester a 8 évvel ezelőtt
megkezdett munkát szeretné, és kell is folytatni. Az Önkormányzat részére adódó lehetőségek
fel kell kutatni és ki kell használni. A fejlesztések nagymértékben függnek az állami
költségvetéstől és a helyi gazdaság működésétől, melynek megvalósítását a helyi Képviselőtestület összetétele garantálja.
Ígéreteket nem szeretne tenni, de a megkezdett munkát a település érdekében továbbra is
folytatni fogja. Az előző évek során sok tapasztalatot szerzett, melyeket a következőkben
felhasznál majd.

A választások alkalmával sokak kaptak úgy szavazatot, hogy a közösségért végzett munkájuk
elenyésző, és érdemben nem meghatározó. Ezzel szemben sokak dolgoznak a közösségért ,
akik nem az önös érdekeiket helyezik előtérbe, példaként a Horti Katasztrófavédelmi és
Tűzoltó Egyesület, illetve a Nőegylet.

Horváth Sándor:
Köszöni a tájékoztatást.
A bölcsességére és a tapasztalatok hasznosítására szükség lesz, hogy az Önkormányzat a
következő években is sikeresen tudjon működni.
III. napirend:

Horváth Sándor:
Szeretné ismertetni az Idősügyi Tanács fontosabb javaslatait:
-

temetői út további megépítése
A közbiztonság helyzetének további javítása
Egészségvédelem keretében, helyi vérvétel szervezése
Közlekedés tekintetében az utak, járdák javítása, felújítása
Az adományozásoknál a rászorultsági alapot javasolt figyelembe venni
A településen felbukkanó kontárok és csalók figyelemmel kísérése

Megkéri az Idősügyi tanács tagjait, hogy tegyen nyilatkozatot annak vonatkozásában, hogy a
továbbiakban közreműködnek az Tanács munkájába, avagy sem.
Köles Ferenc:
A továbbiakban a munkát nem tudja vállalni korára és családi helyzetére való tekintettel, kéri,
hogy helyét egy fiatalabb, aktívabb taggal töltsék be.
Kormos Gábor:
Amennyiben az általa végzett eddigi munkával elégedettek, úgy szeretné a munkát folytatni.
Sánta Mátyás:
A további munkát vállalja, addig amíg az Idősügyi Tanács érdemi munkát tud végezni.
Brunner Istvánné:
Többször előfordulhat, hogy családi elfoglaltság miatt egy – egy ülésen nem tud megjelenni,
de a munkát továbbra is szívesen vállalja.
Rózsavölgyi Jánosné:
Szívesen vállalja a továbbiakban is.

Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács feladatait, céljait egyeztetni kell az Önkormányzattal. Ettől teszi függővé
a vállalást.
IV. napirend:

Horváth Sándor:

A 2015. évre vonatkozóan javasolja, hogy a fogadóórák helyét beszéljék meg, mert lehet,
hogy nagyobb hatékonyságot érnének el, ha nem a Polgármesteri Hivatal épületében lenne.
A 2015. évi munkatervvel kapcsolatosan javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan évi 4
ülést tartsanak.
Januári ülés: Költségvetés tervezés, javaslatok, munkaterv
Áprilisi ülés: Közmeghallgatás, Közbiztonsági tájékoztató
Szeptemberi ülés: Meghívott előadó
Decemberi ülés: Év végi beszámoló
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