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Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018.01.25-én megtartott Idősügyi
Tanácsülésen.
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1. napirend
Horváth Sándor: Köszönti a résztvevőket. Röviden vázolja az elmúlt ülésen elhangzottakat, az azóta
történt fontos dolgokat. Köszönetet mond a karácsonyi ajándékutalványokért.
2. napirend
Horváth Sándor: Ismerteti a munkatervet, kiemelve annak legfontosabb kérdéseit. A fogadóórák ismét
a Polgármesteri Hivatalban kerülnek megtartásra.
Egyhangúlag elfogadásra kerül a 2018. évi munkaterv, illetve a fogadóórák időpontjai.
Kerek Oszkár: A fogadóórákon hány ember jelenik meg? Van-e értelme megtartani ebben a formában?
Horváth Sándor: A szeptemberi ülésen újra visszatérünk a fogadóórák témájára. Ha addig nem jelenik
meg senki, akkor újra kell gondolni a szükségességét.
Kerek Oszkár: Lehetne szorgalmazni, hogy az emberek ide, a Hivatalba ha bejönnek és elmondják
gondjaikat, mi továbbítjuk a Tanács tagjai felé.
Kormos Gábor: A fontos dolgok miatt be fognak jönni az emberek.
3. napirend
Horváth Sándor: A 2018. évre szóló javaslatokat ismerteti, kiemelve azokból a legfontosabbakat.
Az egyik fő kérdés a közbiztonság. Nagyon fontos lenne közterület felügyelő jelenléte.
Szállítmányozás, személyszállítás – amennyiben ezeknek telephelyi engedélyt ad ki a Hivatal, mennyire
vizsgálja a valós állapotot? Pl. tönkre teszik a járdát a fa szállításakor. Hol parkolnak ezek a járművek?
Az Akácfa úton parkoló tehergépjárműből folyik a közterületre a fáradt olaj.
Egészségügy – az időseknél problémát jelent, amikor tovább kell menni a faluból más vizsgálatra.
Mivel? Mikor ér ki a mentő?
Út- és járdaépítés – fontos feladatok továbbra is. Árkok, átereszek rendbetételére oda kell figyelni.

Berta Imrénét célszerű volna meghívni az ülésekre, mert a gondozottjaik között sok az idős ember.
Majerné helyett bizonyára új klubvezetőt választanak, ő is az állandó meghívottak közt kell, hogy
legyen.
Az egyházzal a kapcsolatot rendezni kellene az Önkormányzatnak. Nagyon jó lenne az Akácfa úti járda
meghosszabbítása a temető irányába., hogy ne az úton kelljen menni.
Az ajándékutalvány osztással kapcsolatosan úgy gondolja, a 90 éven felüli hortiak megérdemelnék,
hogy kiemelkedő figyelem legyen rájuk fordítva. Az idősek komolyan veszik, ha gondoskodnak róluk.
Több díszpolgára is van a falunak? Mi jár a címhez – pl. halálesetkor?
Kerek Oszkár: Saját hatáskörben kezeljük ezt a kérdést. Ez a család és az Önkormányzat belügye.
Brunner Istvánné: Milyen építkezés zajlik most a faluban?
Kerek Oszkár: Állami és vállalkozói beruházások folynak. Gyorsabb internet kapcsolat kialakítása zajlik.
Nyárra szeretnék kiépíteni ezt a rendszert. A munkák még nem fejeződtek be. Az ÉMÁSZ is oszlopokat
cserél néhány helyen.
Az időseknek most Karácsony előtt egy egyszeri támogatást nyújtottunk. Törekszünk arra, hogy a
szétosztás egységes legyen.
Pályázati pénzből – helyi egészségvédelmi program keretében – egészségnapot fogunk tartani. Pontos
időpontról a későbbiekben születik döntés.
A mezőőri szolgálat megszűnt, de az Önkormányzatnak szüksége lenne olyan rendszerre, amely
ellenőrizni tudja a települést. Településgondnokság lesz erre a feladatra. A közterület-felügyelet
jelenleg nem megoldható, de lehetőség van arra, hogy a hatvani közterület-felügyelők kijárjanak
Hortra is. Ellenőrző kamerák a közintézményeink egy részén már elhelyezésre kerültek. Jelenleg a DIGI
eleve úgy építi ki a rendszerét, hogy lehetőséget biztosít az általunk meghatározott pontokon kamerák
kihelyezésére. Egy-egy utca lakói is összefoghatnának, hogy bekamerázzák az utcát.
A települési arculati kézikönyvet megpróbáltuk úgy alakítani, hogy a többségnek jó legyen.
Utak: önerőből ill. pályázati pénzből épülnek. Útra lehet pályázni 15 millió Ft erejéig, járdára 20 millió
Ft-ig. Csapadékvíz elvezetésére nincs pályázat.
Helyi újság február végén fog megjelenni. Ebben lesz lehetőség cikk megjelentetésére az Idősügyi
Tanács munkájáról, a fogadóórák időpontjáról.
A Szarvágy-patak időnként kiönt. Kértünk a kezelésére, szabályozására 30 millió Ft-ot az államtól, de
nem kaptunk. A pataknál átjárók kellenének, nem átereszek. 5 ház van, amelyik veszélyeztetett.
Nagyon kellene takarítani a patakot, de ember nincs rá. 4 karbantartó van, ők nem tudnak sok plusz
feladatot magukra vállalni.
A jelenlegi időszakban a környéken a legtöbb támogatást – 1.350 millió Ft-ot – mi kaptuk (ipari park,
bölcsőde épül, iskola, Polgármesteri Hivatal, Kulturális Centrum megújul). A bölcsődére nagy szükség
van. Az ipari park létrehozásával a befektetők adóját ide tesszük. A település működésének a jövőjét
alapozzuk meg ezzel. Az önkormányzat egyik legnagyobb feladata, hogy megragadja azokat a
lehetőségeket, amik még vannak.
Az egyház nem tartja az önkormányzattal a kapcsolatot semmiyen szinten.
A civil szervezeteket működtetni szeretnénk továbbra is, helyet biztosítunk nekik.
4. napirend:
Horváth Sándor: Az iskolával mi a helyzet?
Kerek Oszkár: A tulajdonosok mi vagyunk, a működtetés az államé.

Horváth Sándor: Külterületen, a bekötő utaknál a szemét fel fog gyűlni. Miért lett megszüntetve a
mezőőri szolgálat?
Kerek Oszkár: A Mezőgazdasági Szövetkezet nem szívesen fizette be a mezőőri járulékot.
Kormos Gábor: Az átjárás az Ady Endre úton a Szabadság tér felől nagyon veszélyes. Szükség volna egy
zebra felfestésére. Az útjaink jók, sok új út van. A járdáink azonban nagyon tönkre mentek sok helyen.
Foglalkozni kellene azokkal is. Gyakran a gyalogosok babakocsival az úton mennek.
Az égetés megszüntetése nagyon jó volna, de a nyesedékek elszállítását meg kellene oldani.
Horváth Sándor: Az ipari park nagyon jó gondolat, de a 10 hektáros ipari parkban lesz-e olyan
beruházó, aki majd adózni fog a falunak?
A füst nagy probléma Horton.
Kerek Oszkár: Amíg lehet égetni, nehéz elkapni, ha valaki olyan dolgot is eléget, amit nem lenne
szabad. Ha megszűnne az égetés, ez elkerülhető lenne.
Zebrát saját úton létesíthetünk, közúton nem.
Karczagné Nagy Klára: A közösségi ház sarkánál fényforrás kellene, ami a parkoló részt megvilágítaná.
Az egyházzal való kapcsolattartás javításához meg kellene hívni valakit tőlük is, mert mi itt beszélünk
róla, de süket fülekre talál.
Horváth Sándor: Ha egyéb hozzászólás nincs, köszönöm a jelen lévőknek a részvételt. Az ülést
bezárom.
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