JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Idősügyi Tanács üléséről Hort Nagyközség Önkormányzat Tanácskozó termében
2016. szeptember 22-én.

Jelen vannak:

Horváth Sándor

Elnök

Sánta Mátyás

Tag

Kormos Gábor

Tag

Sípos Istvánné

Tag

Karczagné Nagy Klára

Tag

Rózsavölgyi Jánosné

Tag

Brunner Istvánné

Tag

Kiss Edit

Titkár

Balog Gyuláné

Klubvezető

Majer Istvánné

Klubvezető

Kerek Oszkár

Polgármester

Napirend:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az idősek helye, szerepe a társadalomban. Az idősek és az Önkormányzat. Az
Idősügyi Tanács további feladatai.
3. Egyebek

Horváth Sándor :
Szeretettel köszönti az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert, valamint a
Klubvezetőket. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend szerint haladjunk az ülésen. Elnézést
kér, hogy július havi fogadóórán nem tudott megjelenni, de utólag tájékozódott az eseményekeről.
1.napirend
Horváth Sándor:
Az előző ülés óta történt eseményekkel kapcsolatosan, talán a legfontosabb a Képviselő-testület
ülésein való részvétel, melyen minden alkalommal részt veszünk, hogy a település aktuális ügyeiről
tudjunk tájékozódni.
1. A május hónapban megtartott Képviselő-testületi ülésen volt szó a hulladékszállítási rendszer
változásáról, mely a lakosságot is érinti. Ezzel kapcsolatosan a következő visszajelzések
érkeztek:
- a befizetési csekkek nem érkeztek meg
- miért volt szükséges a kukákat kicserélni
- miután névre szólóan végzik a szállítást, lebomló hulladékot nem fognak elszállítani, ami
problémát okozhat egyes háztartásokban
2. A Horti Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda beszámolóját is
meghallgattuk
- Felmerült az intézményfenntartás kérdése, a különböző befizetések, melyek a szülőket
terhelik
3. A Mezőőri szolgálat is beszámolt az éves munkájáról
- Ismét kezd elszaporodni a szemét a külterületeken, melyre fokozottan oda kell figyelni
4. A Temető kérdését is fontos lenne rendezni, mert a helyzet lassan elviselhetetlenné válik
5. A szeptember hónapban megtartott Képviselő-testületi ülésen a Rendőrség beszámolója a
település közbiztonságával kapcsolatosan nagyon fontos információkat tartalmazott, kéri,
hogy amennyiben lehetséges a beszámolót elolvasásra juttassák el.
6. Minden településen rendezvényen részt vettünk, fontos hogy az Idősügyi Tanács
képviseltesse magát. Többek között az Őszköszöntőn és az Ifjúsági Napon is. A tapasztalat azt
mutatja, hogy egyre nagyobb az ilyen rendezvények látogatottsága, és talán a biztonságra
nagyobb figyelmet kell fektetni.
7. Augusztus hónapban részt vettünk Szabó Zsolt Országgyűlési Képviselő tájékoztatóján,
melyből kiderült, hogy sok területen kellene változtatni, de a fejlődés jól megfigyelhető.

2. napirend:
Horváth Sándor:
A Horti Idősügyi Tanács 2008. évben alakult meg Kerek Oszkár Polgármester Úr kezdeményezésére.
Elmondható, hogy a működésére szükség van, annál is inkább, mert Hort lakosságszámának
egyharmada 65 éven felüli, akiknek véleménye, javaslata van a település életével kapcsolatosan.
Szeretnének egy biztonságos, rendezett, tiszta településen élni. Az idősek képviselete egy nemes cél,
ami nem úgy működik sok esetben, ahogy kellene. Vidéken csak Horton működik Idősügyi Tanács. A

városok másképp mind szervezetileg, mind gazdálkodás szempontjából. A munkaterv összeállításakor
szerettünk volna a mai ülésre egy külső előadót meghívni, ami sajnos nem sikerült.
Ennek oka, hogy a 2010-es év volt a választó év az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatosan.
2008-ban megyei és országos szinten is aktívan működött, ezt követően 2011-2012-ben is volt még
működés. Ettől az évtől kezdve egyáltalán nem működik a Megyei Idősügyi Tanács sem. Járási és
országos szinten is ez a jellemző, az idősek képviselete nem működik, a vélemények, javaslatok
országos szintre nem tudnak eljutni.
Jelenleg úgy tűnik, teljes mértékben magunkra vagyunk hagyva. Fontos meg tudjunk jelenni,
javasolni, képviseli az idősek érdekeit települési szinten. A folyamatos központi forráselvonások miatt
nagyon nehéz a megnövekedett feladatokat ellátni. Sokszor a kezdeményezések megvalósítását,
anyagi, személyi és egyéb okok akadályozzák.
3. napirend:
Horváth Sándor:
Javaslatok:
-

-

-

-

Idősek Világnapja ebben az évben is megünneplésre kerül, ahol köszöntik a 50. és 60.
házassági évfordulót ünneplő párokat, fontos, hogy fel legyen térképezve az is akik
esetleg nem Horton kötöttek házasságot, mert kellemetlen szituációk adódhatnak belőle,
mint a korábbi években már előfordult.
Az idősekkel kapcsolatosan folyamatosan információt kell gyűjteni, melynek módja
változó lehet, fogadóóra keretében, vagy egyéb fórumokon.
Megépült a 3. számú főút egy elég jelentős szakasza, mely nagyon jó, melyen kerékpár
sáv is került kialakításra a biztonságosabb közlekedés érdekében. A főút akkor nagyon
veszélyes, ha az autópályáról forgalomelterelés van, akkor szinte lehetetlen közlekedni a
település fő útján.
Az Egyház és az Önkormányzat közötti párbeszéd fontos, mert a temető állapota
tarthatatlan. Nagyon sok a szemét, amit el kellene takarítani. Javasolja az Akácfa úti
járdát a temető útig meghosszabbítani a gyalogos közlekedés javítása érdekében. Illetve
parkoló kialakítása is fontos lenne.
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen örömmel hallotta, hogy lehet pályázatot
benyújtani szervizútra a település külterületein, mely a munkagépek szempontjából
nagyon fontos lenne, nem a belterületi forgalmat zavarnák. Itt lényeges az
Önkormányzat és a Szövetkezet együttműködése.

Megkéri a jelen lévőket, hogy amennyiben az előbbiekben elhangzottakhoz bármilyen kiegészíteni
való van, azt tegyék meg.
Sípos Istvánné:
A fűnyírással kapcsolatosan érkezett hozzá jelzés a Bajcsy- Zs. útról, hogy aránytalanul nagy terhet ró
az ott lakó nyugdíjas, idős emberekre. Amennyiben lehetőség van rá, kéri, hogy a helyi fórumokon
jelenjen meg, hogy a tulajdonosoknak milyen kötelezettségei vannak a közterület rendben tartással
kapcsolatosan, mit ír elő a jogszabály.
Majer Istvánné:
Jogszabály szerint a tulajdonos köteles az ingatlan előtti közterületet rendben tartani, melynek a
település egyes utcáiban aránytalanul nagy anyagi vonzata van.

Horváth Sándor:
Fontos, hogy az idős emberek ezt már nem biztos, hogy meg tudják csinálni.
Karczagné Nagy Klára:
A temetővel kapcsolatosan szeretné jelezni, hogy 3 éve vannak lehelyezve megsemmisítésre váró
síremlékek, melyet már többször jeleztek az Egyháztanács tagoknak is. Sajnos lehet ebből baleset is,
de eddig nem történt előrelépés az ügyben.
Rózsavölgyi Jánosné:
Az egyháznak a síremlék állításért is fizetni kell, de ki sem jönnek megnézni az elkészült síremléket.
A településen sok a gondozatlan telkek és udvarok száma. Szeretné kérni, hogy az ilyen
tulajdonosokat szólítsák fel.
Sípos Istvánné:
A Coop ABC-nél a kerékpár tároló az autós parkolóban van elhelyezve, mely bizonyos időszakokban
nehézséget okoz, mert a parkoló autóktól nem lehet a kerékpárokat kitolni. Szeretné kérni, hogy
amennyiben lehetséges a kerékpár tárolót a régi Kispiac helyére helyezzék át.
Sánta Mátyás:
Az új hulladékszállítási rend alapján, vannak olyanok, akiknek az edényzetet ki kell cserélni, erről kéri,
hogy a legnagyobb mértékben érintett idős lakosságot tájékoztassák.
Horváth Sándor:
Megkéri Kerek Oszkár Polgármester Urat, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan legyen szíves
információt nyújtani az Idősügyi Tanács számára.
Kerek Oszkár:
Tisztelettel köszönti az Idősügyi tanács tagjait, és jelen lévőket, köszöni szépen a meghívást.
1. Hulladékszállítási díj befizetés:
A Kormány létrehozott egy Holdingot a díjak beszedésére, akik negyedéves késében vannak.
2017.12.31.-ig a rendszer változatlan marad, a súlymérés csak ezután következik. Most már a
kommunális és szelektív hulladékot külön kell gyűjteni, melyhez hozzá kell szokni. A
szállítással kapcsolatosan nem merült fel probléma, rendszeresen megtörténik,
zökkenőmentesen.
2. Nevelési- oktatási intézmények:
2017.01.0.1-től az általános iskola működtetése is átkerül az államhoz. Az egyeztetések
folyamatban vannak, sok probléma merül fel, de elsődleges törekvés, hogy az Önkormányzat
és KLIK a lehető leghatékonyabban együttműködjön.
3. Rendőrségi beszámoló:
A polgármesteri Hivatal Titkárságán el lehet kérni, másolatban kiadjuk a benyújtott
közbiztonsági beszámolót, mivel nyilvános, és mindenki számára elérhető.
Nagyon fontos lenne a helyi jelenlét, a kommunikáció a rendőrök és lakosság között, de
sajnos a Körzeti Megbízottak alig tartózkodnak a településen. Ezért lenne indokolt egy

Közterület Felügyelő munkába állítása, aki meghallgatja az ember problémáit, és tud is rájuk
érdemben reagálni.

3. Rendezvények:
A település nagy rendezvényei a Május 1. a Tuning Találkozó és az Őszköszöntő, melyeken
közel 2000 ember vesz részt. Az Önkormányzatnak a biztonságról előre kell gondoskodni,
nélküle nem tarthatnánk meg a rendezvényeinket.
4. Az Idősügyi Tanács:
Véleménye szerint a megfelelő helyen nem kezelik megfelelő módon az Idősügyi Tanácsok
működését. Helyi szinten az Országos politikában nem akarunk részt venni, fontosabb a helyi
politika. Ugyanilyen fontosnak tartaná a fiatalok tanácsának megalakulását is. A szervezet
működését propagálni kellene elsősorban a helyi médiákban.
5. Idősek Világnapja:
Több száz személyt hívunk meg erre a rendezvényre, mégis csak egy töredéke vesz részt,
évről – évre. A házassági évfordulót ünneplők közül azokról tudunk biztos információt, akik
helyben kötöttek házasságot, sajnos hivatalosan a többi ilyen párról nem tudunk
informálódni. Ezért felhívást szoktunk közzé tenni, hogy akik ismernek, ilyen időseket azok
jelezzék, vagy jelentkezzenek azok, aki érintettek.
6. Temető:
A temető tulajdonosa az Egyház. A tulajdonjog fenntartási kötelezettséggel is jár, az
elhangzott problémával a Plébános urat kell keresni, illetve az Egyháztanács tagjait. A temető
működtetéséből származik bevétel, melynek elköltése nyilvános információ az Egyháztól el
lehet kérni. Sajnos az Önkormányzat nem tud kapcsolatot teremteni az Egyházzal.
A parkolók építését önerőből fogjuk finanszírozni a következő költségvetési évben, melyet
ütemezni kell, egyszerre mindet nem tudjuk megvalósítani.
7. Külterületi utak pályázat:
A pályázatban 100 mFt-ra lehet pályázni, melyből 85 %-ot támogatnak 15 % önerőnek kell
lenni. Ez sajnos nagyon megviselné az Önkormányzat költségvetését, mert ennek esetében
egyéb fejlesztéseket nem tudnánk végezni. Fontos lenne, hogy a mezőgazdasággal
foglalkozók is hozzájáruljanak az önerő megfinanszírozásához. Amennyiben nem az
Önkormányzat természetesen fog pályázni, de csak annak arányában, ahogy a költségvetés
engedi.
8. Közterületek rendben tartása:
A törvény mindenkire vonatkozik attól függetlenül, hogy ismerjük, vagy sem. Aki igényli a
Polgármesteri Hivatal munkatársait lehet bizalommal keresni, és bármilyen felvilágosítást
megadnak az érdeklődőknek.
Helyi rendeletben kellene szabályozni a közösségi együttélés szabályait, mely természetesen
kiterjedne a gazos kertek és udvarok rendben tartására, az állattartásra (bűz).

Horváth Sándor:
A Temető kérdésével, a külterületi utak megépítése kapcsolatosan, annyit, hogy sok mindenhez
jóindulat és akarat kellene, nemcsak az Önkormányzat, hanem a partner szervezet részéről.
Vízelvezetéssel kapcsolatosan:
A Mátra vidéki Víztársulat felszámolás alatt áll, akik a patakok medrének karban tartásáért voltak
felelősek, amennyiben ezt nem veszi át más, akkor nagy problémát okozhat a településünk
szempontjából.
Az Ifjúsági Tanács:
Elképzelhető, hogy fontosabb lenne a működése, mint az Idősügyi Tanácsnak.
Kerek Oszkár:
A vízelevezetéssel kapcsolatosan a tudomása szerint ÉMVIZIG kapta meg a patakok takarításának
feladatát, reméljük, nem marad ellátatlanul.
Kormos Gábor:
Javasolja, hogy a külterületi utak megépítésére vonatkozó pályázati lehetőséget mindenképpen
használjuk ki, ahol a Szövetkezetnek kellene az önerőt biztosítani, hiszen azokat az utakat nagyobb
részben ők használják.
Kerek Oszkár:
A földtulajdonosok között egy „földalapot kellene létre hozni, melyhez mindenki arányosan
hozzájárul, és ezt az összeget lehetne a külterületi utak rendben tartására fordítani.

Horváth Sándor:
Ezzel teljes mértékben nem ért egyet, mert ugyan a Szövetkezet műveli a földterületek többségét, de
magángazdálkodók is vannak, akik között a terheket arányosan kellene megosztani.
A földalapot rendkívüli természeti események során is fel lehetne használni.

Horváth Sándor:
Köszöni a tagoknak és maghívott vendégeknek, hogy megjelentek a Tanács mai ülésén.

k.m.f.
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