JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án.

Jelen vannak :

Horváth Sándor

elnök

Brunner Istvánné

tag

Sánta Mátyás

tag

Karczagné Nagy Klára

tag

Kiss Edit

titkár

Laczikné dr. Barati Katalin

jegyző

Kerek Oszkár

polgármester

Távolmaradását jelezte :

Kormos Gábor

tag

Rózsavölgyi Jánosné

tag

Sípos Istvánné

tag

1. Napirend

Horváth Sándor:
Szeretettel köszönti a megjelenteket, az idősügyi tanács Tagjait, a jegyzőasszonyt.
Aktuális probléma: Nagyon jó, hogy az Önkormányzat biztosítja a hó eltakarítását, csak egy oldalra nem
célszerű eltolni a havat, mert a bejárókat elzárja. Több esetben kijárat záródott el, járdára tolták a
havat.
Jegyzőasszonyt tájékoztatja, hogy 1 évben 4 ülés van. Közötte fogadóórákat tartanak.
Tájékoztató a két ülés óta történt eseményekről:
Mindenki Karácsonyán részt vettünk.
A mai ülésre csak az Idősügyi Tanács tagjai kaptak meghívást, illetve Polgármester Úr, aki állandó
meghívott az üléseken.
A munkatervről és a fogadóórák rendjéről már decemberben beszéltünk most hivatalosan el kell
fogadni, mert az ügyrendbe benne van!
Ismerteti a 2017. évi munkatervet, melyet a jelen levők megkaptak, az Idősügyi Tanács további tagjai
postán megkapják.

Laczikné dr. Barati Katalin :
Köszöni a tájékoztatást az Elnök úrnak. Az elhangzott munkatervvel kapcsolatosan szeretné elmondani,
hogy ebben az évben egy fő közterület felügyelőt szeretne az Önkormányzat foglalkoztatni, aki
jogkörrel rendelkezik a közbiztonság érdekében, illetve sofőrként dolgozik az Önkormányzat autóin.
Horváth Sándor:
Megállapítja, hogy az Idősügyi tanács határozatképes, mert a 7 tagból 4 fő jelen van, ezért javasolja a
Munkaterv és fogadóórák rendjének elfogadását.
Az Idősügyi Tanács 4 IGEN szavazattal elfogadta.

2. Napirend:
Horváth Sándor:
Az idősügyi tanács javaslatai a 2017. költségvetési évre, melynek megtételéhez vissza kell tekinteni a
2016 - s évre.
Javaslatok:
1. Közbiztonság: 2 fő Körzeti Megbízott a településen tevékenykedjen
Közterület felügyelő alkalmazása
2. Egészségügyi ellátás:
A rászorulóknak segíteni, hogy a szakrendelésekre való beutazásban, az
Önkormányzat járműveit igénybe véve.

3. Utak, járdák:
Buszmegállók környékének rendbe tétele, nagyjából rendbe vannak. Kerékpár
tároló egy buszmegállóban van.
Járdák állapotának felmérése, szándékos rongálás esetén a tulajdonosok
felszólítása, a helyre állításra.
Kossuth Lajos úton lévő járdák rendbe tétele, a biztonságos gyalogos
közlekedés érdekében.
Akácfa úti járda Temetőig történő meghosszabbítása, parkoló építése.
4. Közterületek tisztasága:
A külterületen lehelyezett szemét eltakarítása, szabálysértés megindítása.
5. Pályázatok:
Pályázati lehetőségek széles körű kihasználása.
6. Adományok:
A 90 éven felülieknek alanyi jogon járjon, amennyiben arra lehetőség van.

Laczikné dr. Barati Katalin:
A közterület felügyelet biztosítása fontos lenne, ami a településen felmerülő problémát fel
tudja mérni. A Körzeti Megbízottak beosztásával sajnos nem tudnak mit kezdeni.
Horváth Sándor:
Véleménye szerint sok az Illegális hulladék lerakás a település külterületein.
Laczikné dr. Barati Katalin:
Amennyiben valaki közterületre helyezi a hulladékot, abban az esetben a Kormányhivatalnál
kell feljelentést tenni.
Amennyiben a hulladék magánterületre kerül, akkor Birtokvédelemi eljárás keretében az
Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Karczagné Nagy Klára :
Költségvetési javaslata: Irányított fényforrás Közösségi Ház parkolójában hátra, mert az esti
rendezvényeken nem lehet látni.
Horváth Sándor :
Kossuth Lajos úti gyalogátkelőhöz fényjelzés kihelyezése fontos lenne.
Karczagné Nagy Klára :
A fényjelzés ki van építve, csak nem működik.
Kerek Oszkár :
A fényjelzéssel kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy Jogi probléma van a Közút és az
engedélyező hatóság között.
Fontosnak tartja az Önkormányzat a településen a rend biztosítását, úgy mint közlekedés,
együttélés, stb. A rendőrök nagyon keveset tartózkodnak a településen.
Az Önkormányzatnak kellene ezt biztosítani a rendet és közbiztonságot, ezért fontos , hogy
legyen ilyen alkalmazott, mert erre nincs kapacitás jelenleg, Önkormányzati rendészet
létrehozásával
Hulladék :
Minden évben van hulladékgyűjtési akció, közhasznú munkások is rendszeresen végzik. Jobb
lenne, ha nem kellene.
Kulturális Centrum :
Minden oldalról megkellene világítani , hogy biztonságosabb legyen és kamerákkal is fel
kellene szerelni.
Temetőhöz vezető járda és parkolóval kapcsolatosan :
Csak azt tehetjük meg ami kerítésen kívül van. A temető tulajdonosa az egyház.

Horváth Sándor:
Javasolja, hogy a90 éven felüliek alanyi jogon kapjanak támogatást, amikor arra lehetőség van.
Kerek Oszkár:
Szociális ellátások biztosítottak az újszülöttektől az idősekig mindenki részesül valamilyen
jellegű szociális támogatásban.
A támogatások összesen 8 millió FT – ot tesznek ki, ebből a településen 2 utat lehetne felújítani.
Pályázatok :
Fontosnak tartom a lehetőségek kihasználását! Jelenleg folyamatban lévő, illetve tervezett
pályázati lehetőségeink:
Bölcsöde építése
Autó vásárlás
Szabadidő park létrehozása
Intézményi fejlesztések
Ipari Park létrehozása
A 2016 – os év történelmi évszám, mert a pénzügyi mérlege az Önkormányzatnak 85 M Ft
fordult!!
Az önkormányzat nem lehet csak 0 – ás vagy pluszos, ha hiány van, ebből a tartalékból kell
hozzátenni.
Sánta Mátyás :
Kerékpár sávok hó eltakarítás fontos lenne, a buszmegállóknál a KPM eltakarította a havat
Az egészségügyi ellátással kapcsolatosan fontosnak tartja, hogy jelenleg nem az alapellátásban
van a probléma, hanem a szakellátásban, mert Beutalóval is hónapok múlva adnak időpontot.
Nagyon hasznos lehet a közterület felügyelő alkalmazása a problémák feltáráshoz.
A járdák állapotát mindenképpen javítani kell, mert a Kossuth Lajos úton és Bajcsy-Zsilinszky
úton is nagyon rossz állapotban vannak.
Horváth Sándor:
Javasolja, hogy a kerékpársáv használatáról tartsanak egy fórumot, hogy jelenleg milyen
szabályozás vonatkozik rá a Kressz alapján.
Karczagné Nagy Klára:
Fő útról a nagy járműveket a pályára kellene terelni. Rengeteg teherautó halad át a
településen, amelyet talán hasznos lenne csökkenteni.
Kerek Oszkár:
Kezdeményeztük, hogy az útdíj ellenőrzés itt legyen, mert a Szőlőskertnél van ilyen, de előtte
felmehetnek a pályára. Kéri a javaslatokat a Képviselő –testület elé kell terjeszteni.

Horváth Sándor:
Köszöni a megjelenést és az aktív részvételt a Jegyző asszonynak, Polgármester Úrnak, illetve
az Idősügyi Tanács tagjainak.
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