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Az előző ülés óta történt események áttekintése
A Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás, 2017. évi költségvetés
A Körzeti Megbízottak tájékoztatója
Az időseket érintő egészségügyi kérdések
Egyebek

Napirend előtti hozzászólás:
Majer Istvánné:
Szeretne gratulálni Sánta Mátyásnak, hogy Eger városában aranyérmet nyert daléneklési versenyen,
ezzel is öregbítve Hort Nagyközség hírnevét.
Horváth Sándor:
Gratulálunk Sánta Mátyásnak az elért eredményekhez, és további sikereket kíván az országos
szerepléshez.
Sánta Mátyás:
Köszöni szépen az elismerést, nagyon örül a díjnak, de még jobban örült a közönség elismerésének a
versenyen.

4. Napirend

Horváth Sándor:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket – akiknek köszöni, hogy elfogadták a
felkérést és megjelentek az Idősügyi Tanács ülésén. A mai ülés témái az időseket leginkább érintő
témakörök az egészségügy és a közbiztonság. Javasolja, hogy először a vendégek tartsák
megtájékoztatójukat. Megkéri Dr. Nagy Tamás háziorvost, hogy a megadott napirend alapján, illetve
az előzőekben megbeszéltek alapján tartsa meg tájékoztatóját. Elmondja, hogy A képviselő-testület
ülésein rendszeresen részt vesznek, de sajnos nem kapnak anyagot, így többek között az egészségügyi
beszámolót sem tudták megismerni.
Dr. Nagy Tamás:
A Képviselő-testületnek megküldött egészségügyi beszámolót, most nem tudná pontosan ismertetni,
mert az egy sokoldalas dokumentáció, de biztosan hozzáférhető az Idősügyi Tanács számára, hogy a
tartalmát megismerjék. Kiemelten kell beszélnem az előzőekben egyeztetett témákról a mentő és a
betegszállítás igénybevételéről, módjáról, működéséről. A Mentőszolgálat és a Betegszállítás 10 éve
ketté vált.
A mentővel való szállításnak két módja van, vagy azonnali szállítást, vagy 2 órán belüli szállítást lehet
kérni, de közterületre és lakásra is kimennek adott esetben. Hívhatóak a 104 vagy a 112-es
telefonszolgálat, ahol a diszpécser Egerben veszi fel a telefont. Szállítást orvos kérhet csak, kivéve a
közterületről való elszállítást. A hívást fogadó diszpécser magánszemély kezdeményezésekor eldönti
az adott információkból, hogy mentőt küld, mentőt küld orvossal, vagy szállító autót küld, vagy a
háziorvost értesíti, attól függően, hogy milyen jellegű a bejelentett segélykérés. Háziorvosi munkaidőn
belül nem jönnek ki a mentők, ilyen esetben a háziorvost értesítik, aki kimegy az adott helyszínre és
eldönti, hogy kéri a mentővel történő elszállítást, vagy sem.
Személyes tapasztalat, hogy Hatvanban nincs mentő, Hortra általában Budapestről érkeznek, vagy
gyöngyösről. Ezért a mentő a lehető legritkább esetben ér ki a helyszínre a megadott 15 perc alatt.
Betegszállítás: A betegszállítás azonnal nem létezik. A betegszállításra való igényt 2 nappal korábban a
háziorvosnak kell leadni a szállító cég felé, amennyiben a beteget valamilyen intézménybe kell

eljuttatni. Az időpontra való pontos megérkezést nem tudják vállalni. Itt is diszpécserszolgálat
működik, több beteget szállítanak egyszerre, ezért az időpontokat nem tudják tartani, és sok esetben
a betegek a fél országot körbeutazzák. Lehetőség van fekvőbeteg szállításra és mozgáskorlátozottak
szállításra is, mert vannak erre a célra speciálisan kialakított autók. A betegszállítást magánszemélyek
végzik, kik tulajdonképpen szakképesítéssel nem rendelkeznek, mert ők csak sofőrök, ezen nem tudunk
sajnos változtatni, ezért is fordulhat elő olyan, hogy nem szakszerűen akarnak valakit ki, - illetve
behelyezni a járműbe. A betegszállításnál egyedül a célba juttatás a fontos, a betegek átvételével már
nem is foglalkoznak sok esetben. A vizsgálatok elvégzése után a fogadó intézménynek újra kell
igényelni a betegszállítást, ezért fordul elő sokszor, hogy a betegek hosszú órákat várakozással
töltenek. Más országokban, mint például Finnországban a betegszállítás taxival történik, az OEP
finanszírozza. Nálunk több cég is végez betegszállítási feladatokat, a gépkocsipark felszereltségétől
függ, hogy tudják-e a vállalni a feladatokat. A mai kórházi előjegyzéses rendszerben ez nem könnyíti
meg a betegek helyzetét.
Horváth Sándor:
A betegeknek van valamilyen joga, amit adott esetben tud érvényesíteni?

Dr. Nagy Tamás:
A betegszállító amennyiben nem tudja az időpontra történő szállítást biztosítani technikai problémára
fog hivatkozni, ami nehezen megtámadható.
Horváth Sándor:
Ebben a témakörben sok rossz tapasztalata van, különösen a sürgősségi betegellátással kapcsolatosan.
A szakrendeléseken hogyan bánnak a betegekkel, sokszor alapvető emberi normákat, kommunikációs
készséggel nem rendelkeznek az ott dolgozók. Az Idősügyi Tanács 2017 éves Javaslatai között szerepel
a rászoruló személyeknek az ilyen jellegű szállítás biztosítása, mert mint látszik is sok probléma van
ezen a területen, és ennek a szállítási formának a bevezetése sokat könnyítene a Horton élő idős,
beteg, rászoruló személyeken.
Dr. Nagy Tamás:
Sürgősségi betegellátás: Korábban minden kórházi osztályon volt egy ügyeletes orvos, az év minden
napján. Az elmúlt időben egyre kevesebb orvos lett, ezért létrehozták a sürgősségi betegellátó osztályt,
ma már csak így lehet kórházi osztályra bekerülni, ahol maximum két orvos látja el a feladatokat. Az
ott dolgozó személyzetnek 12 órás műszakja van, megállás nélkül, mindenféle betegséggel érkező
beteget kell ellátni. Nem megfelelőek a munkakörülményeik, amely leterheltség megviseli az
orvosokat és a személyzetet egyaránt.
Brunner Istvánné:
Sok rosszat hallott már az SBO osztályról, de neki nemrégiben kellett igénybe venni és csak pozitív
visszajelzést tudna róla adni.
Sánta Mátyás:
A betegszállításról ő is hasonlókat tud mondani, a beteget reggel 6 órakor elviszik otthonról és este
szállítják haza, úgy hogy a fél országot megjáratják vele.
A Budapesti kórházakban sokkal zökkenő mentesebb a betegek ellátása is.
Véleménye szerint a rendszerben van a hiba, korábbiakban ez sokkal jobban működött, szervezettebb
és átláthatóbb volt, melyet szintén személyes tapasztalatra alapoz.

Horváth Sándor:
Köszöni a hozzászólásokat, fontosnak tartja, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, szóvá tegyük a
problémákat, mert ha ezt nem tesszük, akkor változást sem várhatunk. Sajnálatos, hogy a rendszer
hibája visszavetül azokra, akik elesettek, védtelenek, betegek. Ha valaki az egészségügyben dolgozik,
fel kell mérnie mit vállal, és a feladat mivel jár.
Dr. Nagy Tamás:
A Budapesten, illetve a vidéken működő kórházakat nem szabad összehasonlítani, sem betegellátási
profil, sem pedig finanszírozás szempontjából. Például a Honvéd Kórház az OEP támogatáson túl, a
Honvédelmi Minisztériumtól is kap támogatást a feladatellátáshoz, így sokkal több az orvos, sokkal
több pénzért, mert a dupla finanszírozási rendszerből ez is megoldható.
Vidéken van olyan szakrendelés, ahol hetente egyszer jön egy másik kórházból az orvos. Véleménye
szerint ilyen orvoshiány mellett a vidéki kórházakat tömbösíteni kellene. Ha csak Hort vonzáskörzetét
nézzük több kórház is elérhető 50 km –es vonzáskörzetben. Hatvan, Gyöngyös, Jászberény, Kerepes tarcsa, Salgótarján, Eger.

Karczagné Nagy Klára:
A betegszállításhoz kapcsolódóan sok rossz tapasztalat van sajnos, és ami a legfájóbb talán, hogy
méltóságukban sértik meg az amúgy is sok esetben idős, beteg embereket.
Sípos Istvánné:
Kapcsolódva az előző hozzászóláshoz, ez sajnos a kórházakra is igaz.
Pauer-Nagy István:
Az egészségügyben dolgozók is emberek, rossz munkakörülményekkel, kimerültek, fáradtak, sokszor
ez is okozza, hogy nem megfelelően tudnak viszonyulni a betegekhez.
Horváth Sándor:
Köszöni a Doktor Úrnak a tájékoztatást. Megkéri Pauer-Nagy Istvánt, hogy a Közbiztonság jelenlegi
helyzetéről tartsa meg tájékoztatóját.

3. Napirend:
Pauer – Nagy István:
Köszöni szépen a meghívást, és szeretné, ha egy beszélgetés formájában valósulna meg ez a
tájékoztatás. 2017-es év I. negyedévében a statisztikák javulást mutatnak. A bűncselekmények
vonatkozásában egy személy elleni, egy betörés, egy autó feltörés és egy lopás fordult elő, így
elmondható, hogy a bűncselekményi ráta javuló tendenciát mutat az előző évhez viszonyítva. Ebben
fontos szerepet játszik, hogy az itt élők többet figyelnek egymásra. A nyomozások eredményessége a
Kapitánysági ráta alapján is emelkedik, melynek oka, a kollégák közötti együttműködés javulása.

Horváth Sándor:
Ha valakinek segítségre van szüksége mi a teendő?

Pauer – Nagy István:
a 112 központi segélyhívó számot kell tárcsázni, ahol a diszpécser eldönti, és azonnal kapcsolja az
illetékes szervet, jelen esetben a rendőrséget. Amennyiben szolgálatot teljesítünk a településen, akkor
mi fogunk kimenni, ha nem akkor a Hatvani Rendőrkapitányságról valaki.
Horváth Sándor:
Ez mennyi időt vesz igénybe?
Pauer – Nagy István:
Hatvanból 10 perc alatt kiérnek a kollégák.
Horváth Sándor:
A tettenéréssel kapcsolatosan. Joga van –e a sértettnek a helyszínen tartani az elkövetőt?
Pauer – Nagy István:
Nagyon fontos, hogy az erőviszonyokat mérjük fel. Kit lehet ott tartani, ne akarjuk a saját testi
egészségünket veszélyeztetni.
Horváth Sándor:
A saját tulajdonban valaki tetten éri a bűncselekmény elkövetőt, és fellép vele szemben, akkor mire
számíthat a tulajdonos?
Pauer – Nagy István:
Nagyon fontos az arányosság elvének betartása. Sajnos a mai Magyar jogrend szerint, ha valaki ránk
támad egy bottal, az nem lőhetjük meg egy fegyverrel, mert a két eszköz nem arányos egymással. Ilyen
esetben a tulajdonost büntetik, nem az elkövetőt. Az arányosság elvét veszik figyelembe.
Horváth Sándor:
Akkor sajnos a szemlélet továbbra sem változott, nem védhetjük meg magunkat akárhogy a saját
tulajdonunkban sem. Az arányossághoz kapcsolódóan, nem tartja arányosnak, hogy a fegyvereket és
módszert viszonyítják, hiszen, ha valaki már elmúlt 70 éves eleve hátrányból indul, már csak a korára
való tekintettel is.
A sebességméréssel kapcsolatosan. Előfordulhat, hogy a Traffipaxnak vannak hibái?
Pauer – Nagy István:
Igen vannak vele technikai problémák sajnos, amit nem tudnak kezelni.
Horváth Sándor:
A fix Traffipaxok hol vannak elhelyezve, és mit néznek pontosan?
Pauer – Nagy István:
A legközelebbi Gyöngyösön van. Sebességet mér, biztonsági övet néz, és a piros lámpán való
szabálytalan áthaladást is méri, amennyiben erre is be van állítva.
Horváth Sándor:
Örömmel hallotta, hogy emelkedett a bűncselekmények felderítési rátája, de aggasztónak találja, hogy
a házalók, sajnos fel tudják deríteni, hogy mikor nincs rendőr a településen.
Pauer – Nagy István:

A szolgálati beosztás sajnos nem rajtuk múlik, de a kollégák közötti együttműködést még lehetne
hatékonyabbá tenni, illetve fontos lenne, hogy az újonnan állományba kerülő rendőröket
körültekintőbben vegyék fel.
Horváth Sándor:
A kábítószerrel jelenleg Horton van-e probléma?
Pauer – Nagy István:
Jelenlegi is van probléma ebben a kérdésben. Turán van egy elosztó hely, ahonnan terjesztik a drogot.
Az ellenlépések megtétele folyamatban van, de sajnos kevés az ember, és az illetékességi területek is
akadályokat gördítenek.
Horváth Sándor:
A Temető környékén elkövetett lopások megszűntek, vagy még mindig problémát okoznak?
Pauer – Nagy István:
Az utolsó ilyen eset előző év augusztusában volt, a temetkezési vállalt dolgozóitól tulajdonítottak el
vagyontárgyakat, az ügy még folyamatban van. De itt is a szokásos hibát követték el a sértettek,
őrizetlenül szem előtt hagyták a vagyontárgyakat. Nagyon fontos, hogy értékeinket ne hagyjuk jól
látható helyen, őrizetlenül.
Majer Istvánné:
Ma a rendőrök napja van, mindenki szabadságon van, ezért külön köszöni, hogy eljött megtartani az
ülésre ezt a tájékoztatót. A Bajcsy-Zsilinszky úton az autók nagy sebességgel közlekednek , és
mostanában többször észre vette, hogy a kismamák a babakocsit az út szélén tolják, holott van járda
is. Lehet- e valamit tenni, mert ez nagyon balesetveszélyes.
Pauer – Nagy István:
A megoldás a fokozott rendőri jelenlét lenne. Sajnos nem tudnak 24 órát a településen tölteni, és a
jelenlegi országos helyzetet figyelembe véve, sajnos ez mostanában nem is fog változni.
Az adott úton fontos lenne a fekvőrendőrök elhelyezése, főleg az iskola környékén, gyermekeink
védelmében, ami szintén költségvetési forrástól függ.
Majer Istvánné:
Elképzelhető, hogy több rendőr lesz a településen?
Pauer – Nagy István:
Rendőr mindig lesz, aki a szolgálatot ellátja, fontos, hogy ez a munka minőségi legyen, mert az
egyenruha kevés.
Sánta Mátyás:
A kialakított kerékpársáv a főút mellett nagyon hasznos, de sokan megszegik a KRESZ szabályait
parkolásnál, és az árusok is nehéz helyzetbe kerültek.
Pauer – Nagy István:
Minden árusnak felhívta a figyelmét, hogy építsenek ki parkolót, mert a szabálytalanul megállókat,
parkolókat, várakozókat büntetik.

Horváth Sándor:
Köszöni a tájékoztatást a Körzeti Megbízottnak, és megkéri Kerek Oszkár polgármestert, hogy tartsa
meg tájékoztatását, a napirend szerint.
Kerek Oszkár:
Köszöni a meghívást az Idősügyi Tanács ülésére. A következő Képviselő – testületi ülésen kellene
elfogadni az előző évről készült pénzügyi beszámolót a Képviselő- testületnek, de a Magyar
Államkincstár rendszere nem működik, ezért addig, amíg jóvá nem hagyják, nem lehet elfogadni sem.
A 2016-os 85,5 MFt pénzkészlettel zártuk, ebből finanszírozzuk a 2017 évben képződő hiányt.
2016. 09. hóban 117 MFt volt a legmagasabb pénzügyi mérleg. Az adóbevétel 15 MFt-tal emelkedett.
Az elmúlt évről röviden: Sok rendezvényt, ünnepséget tartottunk. A szociálisan rászorulókat is
támogattuk, külön támogatásban részesültek a 90 éven felüliek, az újszülöttek, a tanulók iskolások,
óvodások. Fejlesztéseket hajtottunk végre az intézményekben: Az Óvodában megújult egy
csoportszoba, redőnyök lettek felszerelve, kamerákkal figyeljük az épülete, a vízelvezetést is
megoldottuk, udvari játékok telepítésére, játék és szőnyeg vásárlásra is sor került. A Polgármesteri
Hivatalban megújult a konyha, pályázati keretből 7 MFt-ot költöttünk az ASP rendszerhez szükséges
számítógépek beszerzésére, a tanácskozó terem új padlóburkolatot kapott, kamerák kerültek
felszerelésre, és lebonyolításra került a Népszavazás is. Az iskolában: az ebédlőben elkészült a
vizesblokk, az öltöző, és egy táncterem került kialakításra. A Szociális Ellátó Intézményben teljes
festésre került sor. A Kulturális Centrumban: Ablakok és a bejárati ajtó cseréjére került sor.
Az Egészségügyi Központban sor került a teljes vízszigetelésre.
Megtörtént az új hulladékgyűjtő edények kiosztása, és 4 út került megépítésre, melyből hármat
pályázatból egyet pedig (Széchenyi út) saját erőből finanszíroztunk.
Buszmegállót terveztettünk, elkészült a leendő Ipari Park gázvezeték terve is.
Az utak felújításra 1,5 MFtot költöttünk, megújult a 3-as számú főút és kiépítésre került a kerékpársáv
is.
Bővítettük a közvilágítást, növényeket telepítettünk, az Emlékparkban elkészült a járda és csapadékvíz
elvezetés.
Pályáztunk az óvoda, a Kulturális Centrum és a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére, illetve
a várási címre.
Támogattuk az iskolai versenyekre való eljutást, az óvodai kirándulást, a klubok működését.
A napelemeknek köszönhetően jelentősen csökkentettük a kiadásainkat az érintett intézményeknél.
Sor került az elektromos hulladékgyűjtésre, a Tűzoltóverseny megszervezésére.

A 2017. évre vonatkozóan a költségvetést 567,972 eFt főszámmal fogadta el a Képviselő – testület,
mely az előző évhez képest nagyobb mértékű fejlesztéseket tartalmaz. 42 MFt összegben járda építést,
árok építést, és intézményi felújításokat foglal magában. Az elmúlt évben beadott pályázatok is ebben
az évben realizálódnak, így ezeket is figyelembe kellett venni a költségvetés készítésekor. Bízunk
benne, hogy az intézményi fejlesztések (152 MFt) megvalósulnak, ami az energetikai fejlesztést foglalj
magában.

Az állami támogatás folyamatosan csökken, kevesebb a bevétel, így a fejlesztéseket, vagy pályázatok
útján, vagy önerőből tudjuk megvalósítani. Szükséges egyfajta paradigma váltás, fontos hogy a
befektetéseket támogassuk, mert a bevételeket ez által lehet növelni.
Terveink között szerepel: a József Attila út áteresz cseréje és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése.
Az intézmények energetikai fejlesztése, , Ipari park létrehozása, Bölcsőde építése, buszmegállók
cseréje, a településrendezési Terv módosítása, járda építése, utak építése, sportegyesület és
önkormányzati rendészet létrehozása. Mindezekhez a forrást biztosítani kell, melynél fontos a
pályázati lehetőségek kihasználása. A 2017. évi költségvetésnél figyelembe vettük az Idősügyi Tanács
javaslatait is, melynek egy részét meg is tudjuk valósítani.

Sánta Mátyás:
Szeretné jelezni, hogy a Kossuth úton a felső buszmegállóban a pad nincs megfelelően rögzítve.
Kerek Oszkár:
Fogja jelezni a Kft vezetőjének.
Horváth Sándor:
Szeretné megkérdezni, hogy az Önkormányzat és az Egyház milyen viszonyban van jelenleg? Zaklatják
az embereket a temetőben az Egyháztanács tagjai.
Karczagné Nagy Klára:
Szeretné ezt megerősíteni, mert valóban így van.
Kerek Oszkár:
A Temető nem a mi tulajdonunk, egyébként más kapcsolatunk nincs. A problémát az egyház felé kell
jelezni.
Horváth Sándor:
A helyi adók mikor lettek utoljára emelve, illetve szeretné kérni, hogy a 70 éven felüliek garázsadó
kedvezményének biztosítást, majd vizsgálják felül.
Kerek Oszkár:
A helyi adókat a következő évre vonatkozóan novemberig kell megállapítani, adóemelés az elmúlt
években helyi szinten nem volt, és nem is szerepel a tervek között.
Horváth Sándor:
Mikor lesz a közmeghallgatás?
Kerek Oszkár:
A Közmeghallgatást a Költségvetési beszámoló elfogadása után lehet megtartani, melynek időpontja
most még nem tisztázott a korábban említett okok miatt.
Horváth Sándor:
Köszöni szépen a tájékoztatást.

1. napirend:

Horváth Sándor:
A két ülés történt eseményekről. Minden rendezvényen részt vettünk, márciusban kettőn is, részt
veszünk az Önkormányzat ülésein, a költségvetésben kaptunk támogatást (50 eFt) utazási költségek
térítésre.
Kéri, hogy a Képviselő-testületi ülések anyagait küldjék meg, hogy tájékozottak legyenek, az Idősügyi
Tanácsot is érintő kérdésekben, témákban.

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

k.m.f.
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