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Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018.05.03-án megtartott Idősügyi
Tanácsülésen.
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Horváth Sándor: Köszönti a résztvevőket. Bejelenti a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatását.
1. napirend – Az időseket érintő egészségügyi kérdések
Dr. Sütő József: Az időskori problémákba az egész medicina belefér. Az idősek sok gyógyszert szednek,
amik további problémákat hoznak.
Felsorolja az időseket érintő leggyakoribb problémákat (hallás-, látásproblémák, hályog, makula
degeneráció, mozgásszervi betegségek, gyulladásos, kopásos betegségek, csontritkulás, prosztata,
vese elváltozásai, rákos megbetegedések, tüdőbetegségek), a kezelésükre használt gyógyszereket,
azok mellékhatásait, beszél a gyógyszerezést kiváltó kezelésekről. Rendszeres tüdőszűrés már nincs,
aki kér, kap beutalót.
Horváth Sándor: Helyben rendben vagyunk-e az egészségügyi dolgokkal?
Dr. Sütő József: 3-5 hónapos várakozási idő van egyes vizsgálatokra. Az embereket a fizetős kezelések
felé terelgetik.
Horváth Sándor: További kérdés nem lévén megköszöni a részletes, átfogó előadását doktor úrnak.
2. napirend – A körzeti megbízott tájékoztatója
Benkó Tamás: 2017 jó év volt, nem nőtt a bűncselekmények száma. Testi sértés, garázdaság nem volt,
de magas az ittas vezetések száma. A lopások száma nem változott. A lopások elkövetőinek
felderítésénél az állampolgárok segítségére nagy szükség van.
Próbálunk rugalmasak lenni, pl. éjszaka is kihallgatjuk a károsultat, amennyiben úgy ér rá, és mi
szolgálatban vagyunk.
Sokszor az emberek lazán kezeli saját értékeiket (járó motorral hagynak gépjárművet a bolt előtt).
Nagyon jellemző a kerékpárlopás. Ha feljelentés nincs is, egy jelzést mindenképpen kérünk.
Horváth Sándor: A temetővel kapcsolatos dolgok lenyugodtak már?

Benkó Tamás: Igen, de ott sem minden esetben került el hozzánk az információ. Több volt, mint
amennyiről van tudomásunk. A környékbeli lakók nagyon sokat segítettek.
Horváth Sándor: Megköszöni a beszámolót.
3. napirend – Közmeghallgatás anyaga
Kerek Oszkár: Ismerteti a zárszámadás anyagát. (Bevételek nőttek, kiadások csökkentek; nem léptük
túl a kiadást a tervezetthez képest; a bevételeket a megnyert pályázatok növelték; a létszám csökkent;
az állami támogatások 9 millió Ft-tal nőttek az elmúlt évhez képest; a tartalék 6 millió Ft volt, ebből 1,2
millió Ft lett felhasználva; a pénzügyi mérleg pozitív.
Ismerteti az elért eredményeket intézményi szinten, majd települési szinten.
Beszél az Önkormányzat 2 Kft-jéről, a beruházásokról, a pályázatokról, az idei tervekről. Szükség volt
kisajátításokra, ezek anyagi vonzata az idén realizálódik. Egyéb nagy beruházás nincs tervben,
legfontosabb feladat lesz a pályázatok megvalósítása.
Elmondja, hogy járdára, pataktisztításra kért pénzt a miniszterelnökségtől, de nem adtak támogatást.
Az iparűzési és egyéb adóbevételek megnőttek az előző éviekhez képest.
Horváth Sándor: A személyi feltételek megfelelnek-e ehhez a sok pályázathoz?
A súlykorlátozó táblák közt a Bajcsy és a Csillag útnál ellentmondás van.
Az Iskola út egyirányúsítása rendben van, de a Rákóczi útnál egy nagyobb gépjármű nem tud
elkanyarodni.
Hort közigazgatási határa sérült. A rédei szőlők belelógnak „Hortba”. A mérések is megtörténtek. A
Földhivatal leellenőrizte, és megállapítást nyert, hogy van olyan rész, ahol 25 méterre is benyúlik a
horti területbe az ültetvény.
A digitális jóléti program érinti-e Hortot? Az idősek közül kapott-e valaki számítógépet?
Kerek Oszkár: Nem tudok róla. Mi nem kaptunk számítógépeket.
Sok településen vannak eltérések mind kül-, mind belterületen, Horton is. Az emberi mohóság is
határtalan, mert az árkot betemetik, beültetik a haszon miatt.
A pályázatokkal, építésekkel kapcsolatban: elég nagy gyakorlatom van ezekben. Pénzünk nincs, hogy
embereket vegyünk fel. Van projektmenedzsment, akiknek megvan a feladata. Nem egyszerre
kezdődnek a megvalósítások szerencsére.
A nehézgépjárműveket kitiltjuk az utakról, hogy megőrizzük az út minőségét, de behajtási engedélyt
lehet kérni, ha valakinek szállítanak valamit.
Az Orvosköz utat egyirányúsítanánk, ill. az Iskola utat. Arra törekszünk, hogy mindig a főbb út élvezze
az elsőbbséget.
Kormos Gábor: A Széchenyi út 4. sz. háznál gond van a vízelvezetéssel. Áll a víz, nem tud tovább folyni,
mert mélyebb az árok. A kerítés is dől ki emiatt.
Kerek Oszkár: Az idén csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos fejlesztés nem fog történni. Sok a
problémás terület van, sokfelé nincs árok.
Sipos Istvánné: A játszótér végében fociznak a fiúk. Bemegy a labda a játszótérre. Jó lenne hálót húzni,
mert balesetveszélyes.

Kerek Oszkár: Tervbe van véve annak a területnek a rendezése is, pályázatot nyújtunk majd be.
Brunner Istvánné: Mi a teendő, ha az utcai lámpa nem világít?
Kerek Oszkár: Be kell jelenteni a Hivatalba.
Horváth Sándor: Megköszöni a polgármester úrnak a beszámolót.
4. napirend – Egyebek
Horváth Sándor: Majer Istvánné megüresedett helyén jelenleg Piroska Csabáné van őszig. Ha új vezető
lesz, Vastagnét értesítse a Klub. Addig, míg nem lesz, járuljon hozzá az Idősügyi Tanács, hogy Piroskáné
részt vegyen az üléseken.
Az Idősügyi Tanács tagjai egyhangúlag hozzájárultak ehhez.
Kéri Berta Imrénét, hogy az üléseken vegyen rész, mert sokszor olyan kérdések hangoznak itt el,
melyekre neki van nagyobb rálátása.
Új szemétszállító cég van. A dolgozó nem udvarias az idős lakókkal.
Várom, hogy a választások után az Idősek Tanácsa megújul, és nagyobb figyelemmel fordulnak az
idősek felé.
Ha a telephelyet bejegyeztük az utcába, a kamiont pedig kitiltottuk, ez ellentmondás. Át kellene
gondolni, hogy a telephelyre mindig megengedi-e a Hivatal a tárolást. A jelenlegi adófizetőket meg kell
becsülni.
Sánta Mátyás: Tájékoztatja az Idősügyi Tanácsot, hogy a Nyugdíjasok Megyei Szövetségénél választás
volt. Bujdosóné lejárt a mandátuma, lemondott. Farka Attila lett az elnök (korábban ő volt az alelnök).
A helyetteseit (titkár, alelnök) ő választotta meg. Bujdosóné az új, 18 tagú vezetőségnek tagja maradt.
A működés elég zavarosnak tűnik.
Horváth Sándor: Ha egyéb hozzászólás nincs, köszönöm a jelenlévőknek a részvételt. Az ülést
bezárom.
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