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Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2017.12.18-án megtartott Idősügyi
Tanácsülésen.
Jelen vannak:

Horváth Sándor
Brunner Istvánné
Karczagné Nagy Klára
Rózsavölgyi Jánosné
Kormos Gábor
Sánta Mátyás
Sipos Istvánné
Vastagné Gyurcsó Mária
Balog Gyuláné
Majer Istvánné
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Horváth Sándor :
Szeretettel köszöntöm az Idősügyi Tanács tagjait, valamint a Klubvezetőket. Javaslom, hogy a
meghívóban szereplő napirend szerint haladjunk az ülésen.
1. napirendi pont - Tájékoztató az előző ülés óta történtekről
Horváth Sándor:
Az előző ülés óta történt eseményekkel kapcsolatosan talán a legfontosabb a Képviselő-testület ülésein
való részvétel, hogy a település aktuális ügyeiről tudjunk tájékozódni. Hiányolom, hogy nem kapunk
tájékoztatót a testületi ülések témájáról, anyagáról (adórendelet, mezőőrökkel kapcsolatos
tájékoztató, TAK, stb.). Nagyon fontos lenne előre tudnunk, hogy miről lesz szó.
Sajnálatos, hogy a javaslatainkból csak kevés valósul meg (pl. a járdák helyzete néhol tarthatatlan, nem
lehet rajta közlekedni).
Kérem a Tanács tagjait, hogy ha valaki valamivel nem ért egyet, tartsa tiszteletben a Tanács
határozatát.
Meglepődtem azon, hogy javaslatunk ellenére a 90 év fölötti lakosok, nem kaptak külön támogatást
Karácsonyra. Szeretném, ha nagyobb figyelmet fordítana az Önkormányzat a véleményünkre.
Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Tesco utalványok helyett tudja-e egyéb formában
nyújtani a jövőben az Önkormányzat az adományt, ugyanis nincs mindenkinek lehetősége eljutni a
Tescoba. Helyben beváltható utalvány lenne célszerűbb.
Brunner Istvánné:
Vannak emberek, akik mindenben találnak hibát.
Horváth Sándor:
Nehéz ügy az utalványosztás, mindig nehéz a rászorultak körét meghatározni. A jó szándékot látom
ebben. Van idő alkalmat találni az elköltésre, mert egy év alatt kell levásárolni.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy ismét juttatott burgonyát a nyugdíjasoknak.

Részt vettünk az október 23-i ünnepségen, illetve a december 15-én megtartott Mindenki
Karácsonyán.
2. napirendi pont – Visszatekintés a 2017-es évre – évértékelés
Horváth Sándor:
Az Idősügyi Tanács nem látja a helyét. A javaslatokat minden évben az Önkormányzat elé tárjuk, de a
megvalósítás terén nem látjuk az eredményeket.
Az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatosan sok dolgon változtatni kell, mert a helyzet megérett
arra: el kell gondolkodni, szükség van-e rá.
3. napirendi pont – A 2018. évi munkaterv, ülésrend és a fogadóórákra vonatkozó elképzelések
megbeszélése
Horváth Sándor ismerteti a munkatervet (1. sz. melléklet), a fogadóórák időpontjait (2. sz. melléklet).
A fogadóórák helyszíne változik, a Horti Szociális Ellátó Intézmény helyszínéről a Polgármesteri
Hivatalban várjuk a lakosságot. Abban a hónapban, amikor Tanácsülés van, nincs fogadóóra.
Horváth Sándor a jövő évre vonatkozó javaslatokat tárja a résztvevők elé (3. sz. melléklet).
Van-e kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban?
Rózsavölgyi Jánosné:
Sokan morognak a Tesco utalvány miatt.
Több embernek gondot okoz a fű levágása.
A bevásárláshoz sokan igényelnének segítséget, jó lenne erre is valami megoldást találni.
A járdák állapota bosszantó.
Horváth Sándor:
A következő ülésre jó lenne meghívni Bertánét, mert nincs naprakész információ a Szoc. Ellátó
intézmény feladatairól, tarifáiról, a lehetőségekről.
Sánta Mátyás:
Járjuk az országot a fellépéseinkkel, és azt tapasztaljuk, hogy sok önkormányzat elszállítja a fellépőket.
Meghívást kaptam az Önkormányzat évzáró ünnepségére, ahol kitüntetést vehettem át. Nagy
megtiszteltetés volt, ezúttal is köszönöm.
Majer Istvánné:
Köszönöm az Idősügyi Tanács munkáját, személy szerint Horváth Sándorét. Tudom, hogy sokszor
szélmalomharcot kell vívnia, nagy kitartásra van szükség. Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Sipos Istvánné:
Az emberek tele vannak feszültséggel. Szépen kell hozzájuk szólni, és megpróbálni nyugodtan reagálni
a problémáikra.

Karczagné Nagy Klára:
A 65 év felettiek nevében köszöni az utalványokat, és bízik benne, hogy vele együtt azok vannak
többségben, akik örültek ennek az adománynak is.
Kormos Gábor:
A nyugdíjakkal kapcsolatosan lenne megjegyzésem. Az állam azt mondja, hogy megőrzi a nyugdíjak
értékét. Magyarország jobban teljesít. Bizonyára vannak, akik ezt érzik. A fizikaiak is tudnak már
válogatni a munkákban. A nyugdíjasok azonban ugyanott vannak a jövedelmükkel, mint 15 éve. Az 1,9
% és a 3 % nem sok! Ausztriában 430 ezer Ft az alapnyugdíj.
Horváth Sándor:
Ha egyéb hozzászólás nincs, köszönöm a jelen lévőknek az egész évben végzett aktív és kitartó munkát,
jó egészséget és Boldog, Békést Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek.
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