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Az előző ülés óta történt események áttekintése
A Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás, 2016. évi költségvetés
A Körzeti Megbízottak tájékoztatója
Egyebek

Horváth Sándor :
Szeretettel köszönti az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert, Pauer – Nagy István
Körzeti megbízott Urat, valamint a Klubvezetőket. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendtől
eltérően a 3. napirendi ponttal kezdjék a mai ülést, azt követően pedig a 2. napirenddel folytatódjon
a mai ülés, hogy meghívott vendégeink idejét ne raboljuk.
3.napirend
Pauer-Nagy István:
Köszöni a felkérést, szeretettel köszönt mindenkit. Szeretné kimenteni kollégáját, aki sérülés miatt
betegállományban van, ezért nem tudott eleget tenni a meghívásnak.
Tájékoztatást tud csak adni, mert a hivatalos beszámoló még nem készült el. Az elmúlt évben
településünkön 3,0 bűncselekmény történt, melyeknek nagy részét a temető környékén történt
lopások teszik ki. A tapasztalat szerint kevés a figyelemfelhívás, a különböző fórumokon való
tájékoztatás, mert ha valaki nem vigyáz az értékeire, illetve azok megőrzésére nem fordít kellő
figyelmet, akkor valószínű, hogy előbb- utóbb áldozattá válik.
Az éves munkával kapcsolatosan szeretné kiemelni, hogy a társszervekkel való együttműködés
kiemelkedő, és nagyon jó.
Karczagné Nagy Klára:
Szeretné megkérdezni, hogy az említett temetőnél elkövetett bűncselekmények a környéken nálunk
jellemzőek kiemelkedő mértékben, vagy más településeken is. Fontos az is, hogy elfordul, hogy be
sem jelentik ezeket a bűncselekményeket az áldozatok, így nem derül rá fény.
Pauer-Nagy István:
A településen a temetőnél elkövetett lopások száma nem magasabb más településekhez mérten,
átlagosnak mondható, kivéve Ecséd községet.
Sípos Istvánné:
Javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá kerüljön kiépítésre a térfigyelő kamerarendszer, mert
talán elriaszthatja az ilyen elkövetőket.
Horváth Sándor:
A legutóbbi esetnél, ami a temetőnél történt személyesen találkozott a sértettekkel, akik azt
mondták, hogy nem is gondolták volna, hogy Horton ilyen előfordulhat. Az elkövetésnél senki nem lát
semmit, nem is tudják hogyan történt. Szeretné megkérdezni, hogy ennek mi lehet az oka?
Pauer-Nagy István:
Egy kicsit visszamenve az időben, amikor még nem volt bekerítve a temető, a sírok mellet, illetve
azok közelében álló járművekből raboltak, és gyalog távoztak a helyszínről. Ma már a temetőn kívül
törik fel az autókat, mely nagyon rövid időt vesz igénybe, és autóval távoznak. Figyelmük fókuszába
került egy kék színű A4-es Audi, aki ilyet lát az írja fel a rendszámot, vagy hívja a 112-es
telefonszámot és jelentse be.

Horváth Sándor:
Várható, hogy a temetőtől a falu felé fognak haladni a bűncselekmények elkövetésével?
Pauer-Nagy István:
Azok, akik ilyen bűncselekményeket követnek el, erre vannak specializálódva, nem fognak
magánházakhoz betörni, hanem haladnak tovább a következő településre, ha esetleg itt nem járnak
sikerrel.
Horváth Sándor:
A Rendőrségi beszámoló elmaradását nem is jelezték a Polgármester Úr felé, mely miatt kellemetlen
helyzetbe került a Képviselő-testület ülésén.
Pauer-Nagy István:
A beszámoló elkészítésében, illetve a kiegészítésében, a hozzászólásban sem vehetnek részt, ez a
vezetőség feladatkörébe tartozik.
Horváth Sándor:
Információ szerint várható, hogy a településnek, csak egy Körzeti Megbízottja marad majd?
Pauer-Nagy István:
Jelezte a vezetőség felé, hogy a határvédelmi faladatokban nem tud részt venni. Ennek az a
következménye, hogy a helyben maradó rendőröknek kell minden feladatot ellátni ezért a feladataik
megsokszorozódnak.
Horváth Sándor:
Ha ilyen helyzetben valaki a rendőrség segítségére szorul, mennyi időt vesz igénybe várhatóan mire a
segítség megérkezik?
Pauer-Nagy István:
Megközelítőleg 20-25 percet fog igénybe venni, a helyszínre érkezés.
Kormos Gábor:
Ilyen esetben, ha Önt személyesen hívja, valaki fel telefonon úgy gyorsabban történik intézkedés?
Pauer-Nagy István:
Nem mindig vagyok szolgálatban, ezért célszerűbb a központot hívni.
Horváth Sándor:
Jellemzően csak a mi településünkön csökkent a bűncselekmények száma, vagy ez általánosan
jellemző?
Pauer-Nagy István:
Általánosan elmondható, hogy a bűncselekmények száma csökkent a környéken, kivéve Ecséd
községet.

Horváth Sándor:
Szeretné megkérdezni, hogy az Idősügyi Tanács hogyan tudja segíteni a munkájukat?
Pauer-Nagy István:
Az információ egy fontos tényező, illetve hogy figyeljünk a környezetünkben élőkre. Ha valami
feltűnő, szokatlan, ismeretlen, akkor arról mindent felírni és továbbítani felénk, mert nem tudunk
mindenhol jelen elenni, a begyűjtött információkból azonban tudunk dolgozni.
2. napirend:
Horváth Sándor:
Megkéri a Polgármester Urat, hogy a Közmeghallgatás anyagáról, illetve a 2016. évi Önkormányzatiköltségvetésről tartsa meg tájékoztatóját.
Kerek Oszkár:
Szeretettel köszönti a jelen lévőket. A Képviselő-testület legutolsó ülésén elfogadta a
Közmeghallgatás időpontját, mely 2016. május 4. 16,30 kerül megtartásra. Illetve elfogadta a 2015.
évi Költségvetési beszámolót, zárszámadást.
A 2015-ös évet is sikeresen zártuk, mely biztosítja következő évi működés feltételeit. Az
Önkormányzat költségvetése lényegében a település működését foglalja magában, illetve esetleges
saját erőből történő fejlesztéseket tartalmazhat.
Nagyobb mértékű fejlesztéseket pályázati forrásból tudunk kivitelezni, állami finanszírozással.
A működési költségvetésből csak néhány saját fejlesztést tudunk megvalósítani.
A fejlesztési elképzeléseinek, illetve a gazdálkodásra vonatkozó terveinket egy Gazdasági Programban
kell összefoglalni, melyet az elmúlt évben fogadott el a Képviselő-testület, fontos a megfelelő és
felelős gazdálkodás.
A 2015. évi költségvetési beszámoló fontosabb adatait következőkben ismertetem. A bevétel
617.967 MFt, kiadás 529.817 MFt. A különbözet pozitív 88.150 MFt marad meg.
Ezt az összeget tartalékolni kell a következő évre, mert törvényi szabályozza, hogy hiányt nem lehet
tervezni a költségvetésben, hitelt felvenni pedig csak a Kormány engedélyével lehet.
A 2015. évi költségvetéshez 25 MFt-ot kellett hozzátenni a tartalékból, hogy a költségvetés nullás
legyen. 2016-ban 60 MFt-ot kell hozzátenni a tervezett költségvetéshez, hogy hiány ne jelentkezzen.
A 2015-ös évben az intézmények a költségvetésüket nem lépték túl, fejlesztésekre mindenhol sor
került. A tervezettnél alacsonyabb létszámmal dolgoztunk, minden tervezett állami támogatást
megkaptunk. Az Önkormányzat vagyona 25 MFt-al emelkedett.
Az intézmények állam általi támogatása 87 MFt volt, melyhez az Önkormányzatnak 107 MFt-ot kellett
hozzátenni, hogy a működésük biztosított legyen, mert az állami támogatásból nem tudnának
működni.
A 2015-ös évben 30 MFt – ból valósultak meg saját fejlesztések.
A 2015. évi Gazdasági Programnak 3 fő pillére van, a minőségi lakókörnyezet kialakítása, a település
vonzóvá tétele, a gazdaság dinamizálása-munkahelyteremtés.

A 2015-ös év eredményei:
A legnagyobb projekt az Óvoda, az Iskola és a Polgármesteri Hivatal napelemekkel való ellátása.
A Védőnői Szolgált és a Fogorvosi rendelő átköltözött az Egészségközpontba, az Iskolába új konyha
kialakítása.
Kiosztásra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények.
Pályáztunk a kommunális hulladéktároló kukákra.
Két gépjárművet vásároltunk pályázati forrásból.
Az Óvodában minden régi nyílászáró kicserélésre került, a tálalókonyha burkolatának cseréje is
megtörtént.
Az ipari területen megkezdődött az infrastruktúra kiépítés.
Növényeket telepítettünk.
Rákszűrés a hölgyeknek.
Városi címre pályáztunk- a Képviselő-testület elfogadta, hogy Nagyközségi címet használjon a
település.
A Lurdesi-barlang díszvilágítást kapott.
Bővítettük a szociális támogatásokat (Iskolakezdési támogatás minden óvodás és iskolás gyermeknek,
újszülöttek egyszeri támogatása, karácsonyi – utalványok)
Légkondicionálók kerültek felszerelésre az Óvodában, Iskolában és Szociális Intézményben)
A Szociális Ellátó Intézményben az összes külső nyílászáró cserélésre került.
Támogattuk a régészeti feltárást.
Kulturális Centrum Konyha kiépítése és a 3. vizesblokk kialakítása.
Két utcát aszfaltoztunk.
Új munkahelyek létesültek (Coop, Pékség)
Az Emlékparkban térkövezést végeztünk.
A szokásos ünnepségeket, rendezvényeket megtartottuk.
2016-os év költségvetéséről:
A költségvetést 344 MFt-al fogadta el a költségvetést, melyhez 60 MFt-ot kellett saját forrást
hozzátenni.
A 2016-os év tervei
Hulladékgyűjtő edényzetek kiosztásra kerültek.
Ipari park létesítése bevételek növelése céljából. Pályázatból finanszírozva a közművesítést,
közvilágítás kiépítést, kerékpár építését, inkubátor ház létrehozást.
Intézményi fejlesztések: Az Óvoda, az Iskola és Polgármesteri Hivatal maradék régi nyílászárók
cseréje, fűtéskorszerűsítés. Bölcsőde építése.
Játszótér létesítése az Egészség Központ mellett.
Hősök tere, Szabadság tér megújítása.
Egészség Központ III. ütemben történő fejlesztése ( tetőcsere, RTG és egészségügyi felszerelések
vásárlása)
Önkormányzati rendészet létrehozása
Bízom benne, hogy a 2016-os év is eredményes lesz, és az adódó pályázati lehetőségeket ki tudjuk
használni.
Sípos Istvánné:
Szeretné megkérdezni, hogy van-e lehetőség térfigyelő kamerarendszer kiépítésére?
Kerek Oszkár:
7 db kamera 10 MFt-ba kerül, pályáztunk kétszer is. A felszerelés még nem elegendő azokat
működtetni is kell, mely költségekkel járhat, ezekhez a saját rendészet is hozzáférhet.
Horváth Sándor:

A településen nagy az átmenő forgalom, nem „zsáktelepülés” vagyunk, ezért nálunk legalább 10 db
kamera kellene.
Problematikusnak látom az Önkormányzat helyzetét. Az iskola szerepét sem látja tisztán, az
Önkormányzatnak milyen szerepet kell vállalni?
Kerek Oszkár:
A 3000 lakosságszámot meghaladó települések eldönthették, hogy működtetik az Iskolát vagy sem. A
Képviselő-testület ezt a feladatot vállalta, mely fűtést, világítást, karbantartást, takarítást foglalja
magában.
Sípos Istvánné:
Az Ipari Park mekkora területen van?
Kerek Oszkár:
A saját terület 3,3 Ha, vásárolni szeretnénk 3 Ha, és pályázunk még 3 Ha-ra. Legalább 10 Ha terület
kellene.
Horváth Sándor:
Az Ipari Park melletti területen lévő tanyán uralkodó helyzetért ki a felelős, mert oda ÁNTSZ
ellenőrzés kellene.
Kerek Oszkár:
A tulajdonos felelőssége a terület rendben tartása, egyébként nem termő terület, hanem
telephelyként van bejegyezve.
Sánta Mátyás:
A legutóbbi testületi ülésen szóba került, hogy a két személyes háztartások kaphatnak csak 60 literes
hulladékszállító edényzetet, ha 120 litereset beviszik Hatvanba. Szeretné megkérdezni, hogy ezt
miért nem lehetett már alapvetően így kiosztani a lakosságnak, és most nem mindenkinek egyesével
kellene ezt elintézni Hatvanban.
Kerek Oszkár:
A törvény űrtartalmat határoz meg, a helyi rendelet szabályozza, hogy a háztartásban élők száma
alapján kinek mekkora edényzetet kell használni. A korábbiakban a településen lévő 80 literes
űrtartalmat a törvény nem ismeri el.
A szállító cég vezetője 1 hónapja keresett meg, hogy van 60 literes kukájuk használaton kívül, melyet
a településen élő 2 fős háztartásoknak rendelkezésre bocsájtanak, amennyiben ezzel a lehetőséggel
szeretnének élni. A lehetőséghez adottan módosításra került a helyi rendeletünk is.
Kormos Gábor:
Az űrtartalom után kell majd az alapdíjat megfizetni, melyhez hozzá adódik majd a szemét
alkalmankénti súlya. Az alapdíj mértékében mekkora eltérés várható?
Kerek Oszkár:
Az elszállításnak ezt a rendszerét 2017.12. hónaptól alkalmazzák majd, az ár meghatározása a szállító
cég feladat lesz majd, ezt nem tudjuk előre megmondani.

Sánta Mátyás:
Az intézkedéssel továbbra sem ért egyet.
Kormos Gábor:
A költségvetéssel kapcsolatosan szomorúan vettem tudomásul, hogy nincs lehetőség járda,
csapadékvíz elvezetés, és útépítésre pályázat. Amennyiben mégis lesz ilyen lehetőség, akkor kéri ezek
előtérbe helyezését.
1. napirend:
Horváth Sándor:
A rendezvényeken, ünnepségeken részt vettünk. A Képviselő-testületi üléseken is az érdeklődők
vesznek részt. Ezzel kapcsolatosan nehezményezi, hogy nem ismerik a napirendek anyagát, ezért az
ülés is nehezen érthető sok esetben.
Két alkalommal volt fogadóóra megtartva, már a Horti Szociális Ellátó Intézményben, ahol nem volt
nagy érdeklődés, mert ez inkább a hétköznapi találkozások alkalmával kerül sorra sok esetben.
Egyre több a szemét egyes külterületeken, a mezőőrök figyelmét erre fel kellene hívni, a temető
környéke is nagyon rendezetlen, azt is a tulajdonosnak rendbe kellene tenni.
Horváth Sándor:
Köszöni a tagoknak és maghívott vendégeknek, hogy megjelentek a Tanács mai ülésén.
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