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Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.
2. Az Önkormányzat részére tartandó jelentés megtárgyalása az Idősügyi Tanács (a
továbbiakban: IT) munkájáról.
3. Egyebek: rövid áttekintés.
1. napirend
Horváth Sándor:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a tagokat, hogy Kiss Edit, az IT titkára megvált
az önkormányzattól, máshol dolgozik, ezért a titkári funkciót Vastagné Gyurcsó Mária veszi át.
Kérem, hogy a versenyeken résztvevő idősek adjanak tájékoztatás a nyár folyamán elért sikerekről.
Sánta Mátyás:
Salgótarjánban, a Nyugdíjasok VII. Könnyűzenei Dalos Találkozóján kiemelt arany minősítést kaptam.
Több lépcsőn keresztül jutottam idáig. Megyei, majd területi versenyen kellett a legmagasabb
fokozatot elérni ahhoz, hogy bejuthassak az országos döntőbe. Köszönöm az Önkormányzatnak a
támogatást.
Balog Gyuláné:
A Nyugdíjas Klubon belül működik egy tánccsoport. Ez a csoport a megyei versenyen arany, az
országoson ezüst minősítést kapott. Köszönöm az Önkormányzat anyagi támogatását.
A Klub nyáron nem működik, de egyszer-kétszer azért találkozunk, amikor névnapokat ünnepelünk.
Október 5-től ismét indulnak a rendszeres klubfoglalkozások, a megnyitóra szeretettel várjuk a
Polgármester urat és az Elnök urat.
Horváth Sándor:
Köszönöm. A fellépőknek jó egészséget és további sok sikert kívánok!

Részt vettünk a Hősök Napja alkalmából rendezett eseményen, valamint az április óta megtartott
önkormányzati képviselőtestületi üléseken.
Úgy gondolom, hogy az IT minden olyan rendezvényen részt vesz, ahol ott kell lennie, bár egészségügyi
problémák néha adódnak, melyek ezt akadályozzák.
Előttünk áll a burgonyaosztás és az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség.
Hiányolom az augusztus 20-i ünnepséget.
Van-e kiegészítés az 1. napirendi ponthoz?
Brunner Istvánné:
Fogadó órákon volt-e valaki?
Horváth Sándor:
Nem igazán sikeresek a fogadó órák. Jó lenne, ha telefonon lehetne tartani.
A jövőben át kellene tenni a fogadó órákat a Hivatalba, ha ez lehetséges. Abban a hónapban, amikor
esedékes az IT ülés, ne legyen fogadó óra, egyéb hónapokon igen.
Brunner Istvánné:
Az utcán jobban elmondják az emberek a panaszaikat, amelyek sokszor nem valós problémák.
Kormos Gábor:
Szeretném tudni, hogy Kiss Edit munkáját szociális ügyekben ki veszi át.
Horváth Sándor:
Erről a 3. napirendben lesz szó.
2. napirend
Horváth Sándor:
Egy tájékoztatót kell készíteni az Önkormányzat részére a novemberi testületi ülésre az IT munkájáról.
Kérem a tagokat, hogy ebbe segítsenek be.
(Részletezi, hogy mik lennének a tájékoztatóban: történeti áttekintés; az idősödés problémái; az EU
álláspontja az idősekről való gondoskodásról, ezzel kapcsolatos hiányosságok magyar viszonylatban.)
Sajnálatosnak tartom, hogy bizonyos tekintetben el vagyunk maradva az EU-tól, mely szerint a
rászorulókról a környezete tudjon gondoskodni. Nyilván ehhez megfelelő gazdasági fejlettség
szükséges, de az emberi tényező is fontos. Nagy probléma van az emberi fejekben a gondolkodással.
Egyes politikusok idősekről megfogalmazott meggondolatlan kijelentései nyomán a kedélyek egyre
inkább borzolódnak. Megalázó, ami elhangzott Szalai Ferenc szájából is. Hiányolom, hogy sem megyei,
sem országos szinten nincs Idősügyi Tanács. Városokban jellemzően léteznek, de községi szinten a
megyében Hort egyedülálló. Bízom abban, hogy kibővül majd a vidéki IT-k száma, és hamarosan megyei
és országos szinten is kialakul az IT. A horti IT 2009-től fogadóórákat, üléseket tart rendszeresen.
Munkatervet készít minden évben. A működés nem hoz olyan eredményeket, mint amilyeneket
elképzeltem. A környezetnek ebben nagy szerepe van. Az Önkormányzatnak a költségvetés készítése
előtt mindig benyújtjuk javaslatainkat. Fontosnak tartom azt is, hogy a Polgármester úr minden IT
ülésen részt vesz, meghallgatja a problémákat, tájékoztatást ad sok dologról.
Szeretném megkapni a legutóbbi, új rendezési tervet tájékozódás végett.
A kerékpársávval kapcsolatosan is sok a gond. Jó dolog, hogy van, de a használata során sok probléma
jön elő, pl. az is, hogy a vonal nincs megszakítva, csak a buszmegállónál, üzleteknél, postánál.
Magánházaknál nincs szaggatott vonal.

Jónak tartom, hogy a városok körzetesítve vannak, és hogy a testületi tagok onnan kerülnek be.
Mindenki jobban ismeri a saját körzetét. Falun is így kellene. Nagyobb bizalommal fordulnak a saját
körzetük képviselője felé az emberek.
Brunner Istvánné:
Ha a temetővel kapcsolatosan gondja van valakinek, kihez fordulhat? Az elburjánzott bokrot ki vágja le
a hozzátartozója melletti sírról? Ki a gondnok?
Karczagné Nagy Klára:
Veszélyes síremlékek is jelentenek gondot, én személy szerint háromról is tudok. Szóltam emiatt, de 3
hónap óta nem történik semmi.
Sipos Istvánné:
Sok idegen jön a temetőbe más településekről. Nem mindegy, milyennek látja a temetőt, és ezalapján
milyen hírét kelti Hortnak!
Kormos Gábor:
Ecséden évről évre történik valami fejlesztés (aszfaltozás, lámpák telepítése, terület tisztítása, stb). A
horti temetőről ez nem mondható el.
Horváth Sándor:
Aki próbálja rendben tartani a hozzátartozója sírját és annak környezetét, az nem jár jól, mert mások
nem tudnak erre vigyázni. A rendet tönkreteszik, szemetet, törmeléket hordanak oda. Nincs, akihez
ilyen ügyben fordulni lehet.
3. napirend
Horváth Sándor:
Valamikor régebben volt 110, 120, 50 és 60 l-es kuka. Nincsenek tisztában hulladékszállítási díjakkal az
emberek.
Karczagné Nagy Klára, Brunner Istvánné:
Köszönjük, hogy a Semmelweis-napi ünnepségre meghívást kaptunk.
Balog Gyuláné:
Örülök, hogy nem szeptemberben volt az ünnepség, hanem időben.
Sánta Mátyás:
A minap egy A4-es nagyságú, hirdetést tettem fel a COOP előtti hirdetőtáblára. 2 nap után eltűnt a
hirdetés. Lehet-e ez ellen valamit tenni? Több helyen van olyan, hogy ablakkal van ellátva a
hirdetőtábla, és zárható. Itt nálunk mindenféle hirdetéseket, plakátokat ráragasztanak idegenek a helyi
lakosok hirdetéseire.
Horváth Sándor:
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségre megkaptuk a meghívókat. Ismét köszönti az
Önkormányzat az 50., 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Vastagné Gyurcsó Mária:
Felsorolja a jubiláló párokat.

Kerek Oszkár:
A novemberi képviselőtestületi ülésen egy tájékoztatást vár az önkormányzat. A tájékoztatót
tudomásul veszi, erről szavazás, elfogadás nem kell.
A költségvetésnél azokat a javaslatokat tudja figyelembe venni az önkormányzat, melyek novemberig
beérkeznek. A tagok beszéljék meg, hogy konkrétan mit szeretnének, és ez jusson el a testülethez a
döntésig. Nyilván mindenre nem lesz pénz. Fel kell állítani egy sorrendiséget. Mi örülnénk a legjobban,
ha mindenre lenne pénz, de egyelőre nincs.
Sokmindenre pályázott az Önkormányzat a nyáron. A Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelőt szeretnénk
hasznosítani. Oda tennénk át a Horti Szociális Ellátó Intézményt. 26 millió Ft-ra pályáztunk.
Az óvoda, a hivatal és a Kulturális Centrum valamint könyvtár energetikai fejlesztésére is adtunk be
pályázatot. Az iskola már nyert energetikai beruházásra, festésre, burkolatok cseréjére. Bízunk benne,
hogy megújul valamennyi közintézmény. Amennyiben elfogadják és sikeresnek ítélik pályázatunkat,
bölcsődéje is lesz településünknek. Az óvoda szomszédságában lévő telkeket szeretné ehhez
megvásárolni az Önkormányzat. Erdős Mihály meg akarja venni az Önkormányzat elől ezeket a
telkeket. Ebben az esetben felmerülhet a kisajátítás kérdése.
Gratulálok Matyi bácsinak és nyugdíjasoknak a sikeres szerepléshez. Jó, hogy hasznosan kötik le
magukat, és még hírnevet is szereznek Hortnak.
Augusztus 20-a kapcsán a következőket mondanám:
Minimális kapcsolata van az Önkormányzatnak az egyházzal, nincs semmi kereslet az
együttműködésre. Így nem tudjuk az ő munkájukat segíteni. Nem történt meg a templom felújítása,
mert az államtitkár úrral sem tartja a kapcsolatot a plébános úr. A környező települések templomai
újulnak. Én úgy érzékelem, nem szívesen látott vendégek vagyunk a templomban.
Aug. 20. helyett Horton Őszköszöntőt tartunk. 20-án az emberek jelentős része a nagyvárosokba megy
ünnepelni.
Kiss Edit távozása után a Horti Szociális Ellátó Intézmény megbízott vezetője Berta Imréné.
Ne mint egyén, hanem az IT, mint szervezet keresse meg azt, akivel vagy amivel problémája van. Ez a
szervezet adjon javaslatot arra, hogy az Önkormányzat milyen irányba lépjen a különböző területeken.
Próbáljanak a megvalósításhoz javaslatot is adni. Várjuk a javaslatokat, lehetőleg minél többet.
Növekedett Hort lakosságának a száma, ez pozitív számunkra.
Az idősek segítésével van egy kis problémánk. Nincs ember, akit arra tudnánk alkalmazni, hogy fát
összevágjon, elsöpörje a havat, stb. A közfoglalkoztatottal ezt a munkát nem tudjuk elvégeztetni.
Közbiztonság terén is történnek előrelépések. Tárgyalásokat folytatunk a DIGI-vel. Megvásárolták az
Invitelt, leszerelik az ő vezetékeiket is, és egy optikai kábel kerül az eddigiek helyére. Gyorsabb lesz az
internet is. Javaslatot kértek arra, hogy hol szeretnénk térfigyelő kamerákat elhelyezni, mert a
vezetékelést úgy építenék meg. Jó lenne a faluból kivezető főutak mellé 4 db-ot, az eü. központ és
óvoda környékére, a Hősök terére, a Szabadság térre, az iskola környékére. Ezek az elsődleges pontok.
Létre kell hoznia az Önkormányzatnak egy települési arculati kézikönyvet. Ebben le kell írni, hogy
milyen legyen a tetőcserép színe a jövendőbeli házakon, lehet-e aszfaltozni, vagy térkő kell, stb. Kérem,
hogy ezt is vitassa meg az IT. Legkésőbb novemberben lesz döntés. Talán a sertéstartást is tudjuk ebben
a kézikönyvben szabályozni.
A választott képviselőn valóban nincs felelősség. Ezt a polgármester viszi el. A testület nem vállalta a
körzetekre bontást.

A temetői problémákat a gazdájához kell továbbítani. Hivatalosan van, de valójában nincs gondnoka a
temetőnek. Nem kérik a segítségünket. A környező településeken lehet látni a templom, temető
fejlődését, Horton nem.
Ha valakinek a kukával van problémája, forduljon a Polg. Hiv. ügyintézőjéhez! Díjváltozás mostanában
nem volt.
A hirdetési táblák olyanok, amilyenek. Szabályozott körülmények kellenének ezen a téren is.
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség szeptember 29-én lesz, melyre ezúttal is
tisztelettel meghívom Önöket.
Sipos Istvánné:
Nagyon örülünk a gerinctorna lehetőségének. Ezt annak a 15-20 ember nevében mondom, akik
rendszeresen járnak tornázni.
Kormos Gábor:
Szeretnék valamit hallani az ipari parkról. Hogyan halad a létrehozása, mit kell tudni róla?
Olyan napot kellene rendezni a faluban, melyre a nagycsaládosokat hívná meg az Önkormányzat.
Demográfiai szempontból pozitív lenne. Talán még támogatást is kapnánk rá.
Kerek Oszkár:
Az ipari parkban a közmű már ott van. 580 millió Ft-ra lett benyújtva pályázat. Ősszel történik meg a
bírálata. Utak, iparcsarnokok kerülnek megépítésre, valamint figyeltünk arra is, hogy maradjanak
területek, melyek elérhetők az ipari parkból.
Nagycsaládosok kapcsán nincs támogatás rendezvényre.
Karczagné Nagy Klára:
Nagyon sokan panaszkodnak a kerékpársávra, hogy veszélyes. 4-5 autó is megáll egy árusnál. Több
esetben bevág az autó a kerékpár elé. Ha pedig a kerékpáros kimegy az úttestre, elüthetik.
Horváth Sándor:
A Kossuth út mindkét oldalán a járda jó lenne, ha járható lenne. Néhol életveszélyes.
Hatalmas problémát jelent a faluban az is, amikor baleset miatt a sztrádáról leterelik a forgalmat.
Kerek Oszkár:
A főúton történő árusítás teljesen szabálytalan. Engedély nélkül árusítanak, és sokszor a raklapot, és
egyéb tárgyakat kint hagyják az utcán. A rendőrök a kerékpár sávban állókat pénzbüntetéssel sújtják,
de ritkán járnak arra a rendőrök. A hatvani önkormányzati rendészettel tervezzük egy megállapodás
megkötését arról, hogy büntessenek. Jövőre ezen büntetések összegei az önkormányzathoz fognak
kerülni.
Járdával kapcsolatosan: vannak szakaszok, amelyeket az emberek törtek össze, néhol pedig a fák
gyökerei nyomták fel. Van lehetőség pályázni útra, járdára, csapadékvíz elvezetésre, de egyszerre csak
egyre. El kell dönteni, mire adunk be pályázatot. Idén útépítésre pályáztunk, de nem nyertünk. Járdát
ebben az évben az emlékparkban hozunk létre. Az iskola környékén két fekvőrendőrt szeretnénk
elhelyezni. Önerőből lassabban haladunk. Sok parkolóra is lenne szükség, különösen az iskola és az
óvoda környékén. Ez mind sok-sok pénz. A lakosságot nem akarjuk megadóztatni. Az ipari parkból jöhet
majd pénz, jelenleg 8 befektető érdeklődik.
Népesedéssel kapcsolatban: Ha a bölcsőde meglesz, el tud menni dolgozni a szülő. Az ipari parkban is
lesz munkalehetőség. Mindez vonzerő lenne népesedési szempontból, meghatározná a település
sorsát további 30-50 évre.

Horváth Sándor:
A gáztelep mögött, a Kereszt dűlő környékén van egy árok, mely jelentős vizet vezetne el a faluból. Az
árkot benőtték a különböző növények, melyek előbb-utóbb feltartják a vizet. Ez veszély lesz a falura. a
2 patak állami fenntartású, de felszámolás alatt van a fenntartó. Ha senki nem fogja tisztítani a
patakmedreket, ismét veszélyhelyzet keletkezik.
Kerek Oszkár:
Az Ágói patak továbbra is állami fenntartású, de a szervágy patakot megkapta az Önkormányzat,
viszont pénzt nem adtak mellé. Ma küldtünk egy levelet a miniszterelnökségnek, melyben pénzt kérek
a Szarvágy patak tisztítására, szabályozására, az átereszek helyett átjárók építésére. Átjárók építése
lenne a legegyszerűbb és a leggyorsabb. Nőne a keresztmetszet, szabadon folyhatna a patak. Az
átereszek felszedéséről nem kérdezzük a tulajdonost, felszedjük. Záportározó megépítése is sokat
segítene a helyzeten nagy eső idején. Legfontosabb szempont, hogy a település biztonságban legyen.
Balog Gyuláné:
Kapott-e a polgármester úr és az elnök úr a megyei ünnepségre meghívót? Október 3-án rendezik
Egerben, a Körcsarnokban az Idősek Világnapja alkalmából. Köszöntik az 50. illetve 60. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat is.
Kerek Oszkár, Horváth Sándor:
Nem kaptunk meghívót.
Horváth Sándor:
Köszönöm a megjelenést minden résztvevőnek
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