Az Idősügyi Tanács ajánlásai a 2017. évre
A 2017. évi költségvetés elkészítéséhez – a kéréseknek megfelelően- az Idősügyi Tanács a következő ajánlásokkal
szeretne hozzájárulni. A megfogalmazott javaslatok, észrevételek alapját az ülésen megtárgyalt határozatok és a
fogadóórákon összegyűjtött lakossági bejelentések, vélemények és az Önkormányzati ülésen tapasztaltak képezik.
A legfontosabbak a következők:
-

Közbiztonság:
A településünkön a közbiztonság javult, de továbbra is odafigyelést, következetességet kíván. Kérésünk a
Körzeti Megbízottjaink a nagyközségünk nyugalmára, biztonságára vigyázzanak és legyenek elérhetők.
Egyetértünk az Önkormányzat azon törekvésével, hogy szükséges egy Közterület felügyelő beállítása,
meghatározva a feladatát, munkakörét.

-

Egészségügyi ellátás:
A kiszolgáltatottak részére a szakorvosi ellátás megszervezése, eljutásuk azon intézménybe, ahová beutalták
őket. A szállítóeszközök rendelkezésre állnak. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő hozzá állással ezen tudunk
javítani.

-

Közlekedés, utak, járdák:
A buszmegállók környékének rendbe tétele megtörtént a környezet rendezése, takarítása viszont
odafigyelést igényel. Folyamatosak az útépítések, karbantartások, de nagyon fontos a járdák rendezettsége
(pl.: Kossuth L. út; Akácfa út a temetőig). Javasoljuk azon tulajdonosok felszólítását ahol látható, hogy
megrongálták, megrongálódott a járda.

-

Hó eltakarítása, fűnyírás és egyéb közterületi munkák:
A beteg, egyedülálló, idős rászorulók ingatlanai előtti közterületek rendbe tétele, hó eltakarítás, fűnyírás,
árok tisztítás stb. Szeretnénk, ha tisztázódna a kritikus helyeken, hogy kinek a feladata a közterület rendbe
tartása. Szükségessé válik, hogy szolgáltatásban, térítés ellenében el tudja-e végezni az Önkormányzat,
amennyiben ezt valaki igényli.

-

Külterület megóvása:
A nagyközségünk közigazgatási területén gondoskodni kell a bekötőutak területén a szemétlerakás
megakadályozásáról, ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor sajnos annak eltakarításáról.
A Kulturális Centrum melletti parkoló megvilágítása rendezvények idején.
Javasoljuk a Közbiztonsági nap megtartását.
Szeretnénk, ha lehetőség van rá az idős, rászorulók segítését tartani tudná az Önkormányzat.

-

Pályázati lehetőségek:
Szükséges a meglévő pályázatok mellett, azon pályázatok kihasználása is amelyek Hort összképét és
rendezettségét javítják.
A fenti ajánlásokat, javaslatokat jó szándékkal tettük, lehetőségeinknek megfelelően közreműködünk,
segítünk, de a döntés nem a mi kezünkben van. Szükséges a településünk vezetőinek, lakóinak aktív
közreműködése. Fontos a megértés, az egymás segítése, a jó szándék. Úgy gondoljuk, még van teendőnk,
hogy élhetőbb, rendezettebb és biztonságosabb környezetben éljen Horton a gyermekektől az idősekig
mindenki.
A fenti ajánlásokat az Idősügyi tanács a 2016. december hónapban tartott ülésén megtárgyalta, és 2017. év
január havi ülésén elfogadta.
Hort, 2017. január 23.
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