JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. április 27-én a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
Dr. Haragh László köszönti a megjelenteket, s szavazásra teszi fel a napirendi pontokat. Az
Idősügyi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
1./napirendi pont:A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Idősek ellen
elkövetett bűncselekmények a városban, a rendőrség megelőzési, felderítési és
tájékoztatási munkája. Közlekedés biztonságossá tétele a városban, tájékoztatás a helyi
médiákban a helyes közlekedésről
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, valamint felkérés alapján Végvári János a
szentgotthárdi Rendőrőrs őrsparancsnoka és Dékány István a JuPinet Kft. ügyvezetője
Végvári János: éves beszámoló készül a testület elé ebben a témakörben. Az előző évhez
képest emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma, ugyanúgy az idősek elleni
bűncselekmények száma, ezen cselekmények a 60 éven felülieket érintették inkább.
46.000 bcs történt 2010-ben, előző évben 10.000-el kevesebb volt országosan.
Előző évben lakás betörések voltak inkább jellemzőek Sztg-on, 2010-ben a gépkocsi
feltörések, a kábítószerrel elkövetett bűncselekmények voltak jellemzők. Terjesztők és
termelők elfogását egyaránt jelentették az elfogások. Még nem rossz a kábítószer helyzet a
városban, kemény drogok nem jelentek meg, mert nincs hozzá fizetőképes kereslet. Nem volt
halálos közlekedési baleset, vannak ugyan a városban közlekedési anomáliák, pl. tábla
hatályának betartása nem olyan egyszerű feladat, pl. Arany János út - van még mit javítani.
Voltak nagyobb rendezvények, azonban nem voltak súlyos, garázda bűncselekmények, így a
település közbiztonsága jónak mondható.
Létszámaik az integráció előtti szinten vannak, két járőr tartós táppénzen van, kevesen vannak
a feladathoz, de Körmenden is kevesen vannak, így nem tudnak erősítést kapni. A kistérségi
feladatokat is el kell látni, a kinti körzeti megbízottakat is időnként itt alkalmazzák Sztg-on.
Minden szervezetre számítanak, aki tud a közbiztonság erősítése érdekében tenni.
Az idősek sérelmére elkövetett cselekmények esetében Zala megyéből jöttek az elkövetők,
Kétvölgyön, Apátistvánfalván át Szlovéniába menekülés lehetőségét használták ki. Az idősek
általában otthon tartják megtakarított pénzüket, sorszám egyeztetésre hivatkozva, nyeremény
átadásra hivatkozva kimozdítják az időskorút- a másik elkövető elviszi a pénzt, eddig erőszak
alkalmazása nélkül vitték el az idősek pénzét.
Óvatlanság, túlzott bizalom jellemzi az idős embereket, amíg őket nem éri bűncselekmény,
azt hiszik nem érheti őket támadás. Két csoportot fogtak el, időskorúnak rossz a memóriája,
felismerésre megmutatás alkalmával nem ismerték fel az elkövetőket – ezzel nehéz a
bizonyítás.
Ismertető filmeket szeretnének beszerezni, előadást is tudnának tartani, közösségben
bemutatnának, felvilágosító műsort is össze lehetne hozni, ELBIR anyagokat átküldhetjük a
Városi TV-hez.
Horváth József: garázs betörések voltak Máriaújfaluban, a hívásra a rendőr ki is ment, a
nyomkeresők csak később. A garázs betörések is elterjedtek a városban, nyilvánosság elé
kellene hozni ezeket az eseteket, hogy a lakosság figyelmét felhívják.
Végvári János: az egyik nyomrögzítő vonattal tud bejönni, a másik a kistérségben lakik, aki
dolgozott, utána készenlétben van. Párban vannak, s nem tudnak plusz erőt bevonni. Egy
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éjszaka feltörtek 22 gépkocsit. Most is abban bíznak, hogy meg lesznek az elkövetők, vannak
célszemélyek akiket figyelnek. A gépkocsiból kimondottan a készpénzre mennek rá, mást
nem visznek el, visszatér az elkövető általában.
Jelenleg helyiek vannak képen, mint elkövetők, kistérségen belüli lakosok.
Komáromi Józsefné: csendes, békés a városunk, de az ember közérzetét az apróságok is
befolyásolják. Az ifjúságvédelem, drog megelőzés terén lehetne alkalmazni az ifjúságvédelmi
őrjáratokat- rendőr-pedagógus,ifjúságvédelmi felelős -szülő vegyen bent részt, régen bevált
volt. Most hogy lehetne a működtetését megoldani?
Végvári János: mit adjunk az ifjúságnak, hogy cserébe hogy viselkedjenek, de inkább
fogalmazzunk meg elvárásokat az ifjúsággal szemben. A rendőrség szempontjából fő
szempont ne váljanak elkövetővé és ne váljanak áldozattá, felvilágosító munkát kell végezni,
ez általában süket fülekre talál- ez nem működik; az ifjúságvédelmi őrjárat mostanság
kudarc, előzőleg valóban volt hatása. Formálisak voltak, hiszen még az italos üveget sem
rakták el az asztalról. A pedagógusnak erősíteni kell a nevelést, hiszen a családból időnként ki
kell emelni sajnos a gyermekeket, a pedagógusokat jobban kellene aktivizálni, szigorítani a
házirendet. Miért vagyunk jogkövetők, mert tartunk a szankciótól, vagy nem volt alkalmam
elkövetni cselekményt, akkor ne teremtsünk alkalmat. Hiányzik a városból a példakép, akire
felnéznek a fiatalok.
Komáromi Józsefné: egy fiatalember sokszor csámborog a városban, az üzletek elé kirakott
áruk körül.
Végvári János: igen, ismerjük.
Komáromi Józsefné: erőszakos kéregetők már nincsenek a városban, egy mindenki által
ismert fiatalember viszont menyasszonyi ruhában és apáca ruhában járja a várost, ezt nem
kellene hagyni. Továbbá a Várkert állapota is javulna talán, ha lenne ott világítás, valamikor
ki volt világítva.
Dr. Dancsecs Zsolt: ha a templom környéki díszkivilágítás működik, akkor van világítás.
Komáromi Józsefné:az utcán a kutyatartás kultúrája nem megfelelő, valamint a szórólapokat
belegyömöszölik a postaládába-a fele kilóg- árokból kell összeszedni. A Polgárőrséget jó látni
a temetőben, rendezvényeken. A TV segítsen az esetek bemutatásában- dramatikus
játékokkal, két diákkal már lehetne helyzetjátékot bemutatni.
Végvári János: igen láttam ilyen előadásokat.
Komáromi Józsefné: ha az utak állapotán nem tudunk változtatni akkor a Kossuth Lajos
utcában esetleg sebesség korlátozást lehetne bevezetni, nagyon rossz minőségű az út, nem a
kethelyi városrészen kellene sebességet korlátozni a jó úton, valamint a rönk szállítók ellen
kellene valamit tenni.
Végvári János: minden korlátozás annyit ér, amennyit betartanak belőle, a teher szállító
autókat és arra közlekedőket figyelemmel kísérték, de nem mértek, próbálták a sebesség
korlátozást betartani, mégis sok kritikát kaptak. Rönk szállítás- súlykorlátozó táblákkal
szabályozzák, nem kell mérés, megnézik mennyi az össztömegük. Meg kell nézni,
Csörötneknél lehetne kitenni súlykorlátozó táblát, hogy ki tudjanak menni a nyolcasra a
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kamionok, csak célforgalom jöhessen be Csörötneknél-amelyet szintén a menetlevélből meg
lehet állapítani.
Dr. Dancsecs Zsolt: Egyébként Zalalövőnél lejöttek a nyolcasról- Zalalövő- Őriszentpéteren
és Sztg-on keresztül mentek a teher szállítók, úgy tudja történtek változások, országos
fórumokon jelezték, az egész zalai forgalom erre jött.
A kethelyi városrészen majdnem olyan jelentős a forgalom, mint a Kossuth Lajos utcában,
egyenes-jó út volt, kell-e oda fekvő rendőr, mindenki másként ítéli meg.
Végvári János: a forgalom lassítást Ausztriában másként oldják meg- lassítókat építenek ki.
Dr. Dancsecs Zsolt: Várkert pozitív irányba változott- önkormányzati rendelet is módosítva
lett ennek kapcsán, nyári estéken közterület-felügyelők megjelennek a tónál, a Várkertnél,
volt bírságolás is, kutyával nem lehet bemenni táblákat leszedték, szemétgyűjtőket
helyeztettek ki.
Ifjúságvédelmi őrjárat: nem az ifjúságvédelmi őrjárat lett gyengébb, hanem a szabályok
változtak, régen a házirendben még a 8 óra utáni kintlét tiltott volt, iskolán kívül most nincs
hatálya, ez így nincs jó, a pedagógusok oldaláról kell megfogni, ma már nincs a katonaság,
egy közösség van, az iskola- a pedagógusokkal- a nevelési feladatokat is elő kell venni. A régi
keretek nem maradhatnak az biztos, mobilon értesítik körbe egymást a vendéglátósok- de így
nem lesz jogi következménye, igaz, lehet, hogy a fiatalok elmennek az egységből, mire az
ellenőrzés odaér.
Fábián Béláné: növekszik az időskorúak elleni bűncselekmények száma, idősek hónapja
keretében volt filmvetítés a Gondozási Központban, őrsparancsnok urat most kéri fel, hogy az
idei idősek hónapi rendezvény keretében menjen el és tartson szóbeli tájékoztatást az időseket
érintő cselekményekről.
Országos lapban olvasható, hogy szociális gondozónak adják ki magukat az idősek körében
bűncselekményt elkövetni szándékozók, itt nálunk Szentgotthárdon csak a Gondozási
Központ lát el ilyen feladatot, a gondozókat ismerik, mindenki más ilyen közelítését
fenntartással kell fogadni.
A liget fel lett újítva- sok gyerek használja, viszont randalírozó csoportok jelennek meg,
nagyobb súlyú fiatalok használják az eszközöket, ezt a megelőzés szempontjából mondja. Az
ifjúsági őrjáratba ha be lehetne vonni pl. civil szervezeteket is esetleg, hátha lenne olyan
önkéntes aki részt venne. A budapesti disco baleset nagy visszhangot keltett, itt a disco
mennyire biztonságosan működik? Mennyire jelenik meg a megélhetési bűnözés
városunkban?
Végvári János: Kormány rendelet jelent meg a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozóan. A
disco több alkalommal ellenőrizve lett, alacsony volt a létszám, kisebb szabálytalanságok
voltak- a tűzoltóság bírságolt.
Dr. Dancsecs Zsolt: ahol közösségi rendezvények szoktak lenni, azokat a helyiségeket a
tűzoltóság szinte mindet feltérképezte.
Végvári János:ki is a megélhetési bűnöző? Lopnak megélhetés címén, de nem tejet és kiflit,
hanem wiskit, mert jobban el tudja adni vagy kivág az erdőben fát az elkövető. Igen követnek
el tulajdon elleni szabálysértést és nem munkanélküliek, hanem olyanok, akik nem akarnak
fizetni esetleg az áruért.
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Aki Sztg-on dolgozni akar, azért az itt tud, de könnyebb elvenni. Itt nincsenek koldusok,
kéregetők, viszont lehozzák a szombathelyi bv intézetbe a fogvatartottat, de nem helyezhető
el az intézetbe, azonnal szabadítják, s ők itt maradnak Szombathelyen.
Dr. Dancsecs Zsolt: Sztg-on is lehetnének hajléktalanok, de önkormányzati bérlakás lett
számukra biztosítva.
Végvári János:a különböző jelmezekbe bújt férfi a köznyugalmat nem zavarta, amíg jogsértést
nem követ el, addig a rendőrség nem tud intézkedni vele szemben.
Komáromi Józsefné: bolondot csinál magából, szép szóval kellene változást elérni, én is
szólok neki.
Dékány István: a kistérségbe bizonyos helyeken nézhető a TV adása, ahol nem, ott interneten
keresztül nézhető. Milyen szerepet tud egy helyi kis televízió vállalni a bűnmegelőzésben? A
problémát tudja követni, de ha kapnak tájékoztatást egy betörés sorozatról, akkor azt
publikálják a jövőben. Ehhez egyik felület a hiradó – az aktuális történéseket be tudják
mutatni.
Szituációs játékokat tudnak bemutatni, helyszínt kell választani, valaki a gyerekeket be kell
hogy tanítsa, pedagógusok kellenének hozzá- nagy nevű rendezőket nem tudnak ide hozni (pl.
mese palota is ilyen formában működik, vagy az idősek magazinjában lehetne egy blokkot
erre létrehozni- véleménye szerint lenne olyan személy, aki ezt felvállalná.
S a harmadik lehetőség a beszélgetős műsor, a kerekasztal, tudnának olyan személyeket hívni,
akikkel közbiztonsági kérdéseket tudnának körbejárni.
S negyedik lehetőség a rendőrségtől kapott ELBIR (elektronikus bűnmegelőzési információs
rendszer-ből) rendszerből átvett információk közzététele.
Plusz lehetőség a jövőben, nem kimondottan a gotthárd tv-hez kapcsolódik, de a Tv
rendszerén egy biztonság technikai rendszer, kamera rendszer működtetése lenne a következő
platform, egy hálózat üzemeltetés -Rábagyarmattól-Felsőszölnökig.
Végvári János: Kétvölgyön-Felsőszölnökön is működik térfigyelő kamera, Körmenden a
rendőrség kezeli a rendszert, nemcsak felderítő, hanem bűnmegelőző jellege is lenne,
frekventált pontok nézése, bevezető utak is figyelhetők-Sárváron a bevezető szakaszokat
nézik- rendszám ellenőrző rendszerrel kombinált (OTP, buszmegálló, önkormányzat,
fürdőnél- lenne célszerű felszerelni a kamerákat)
Amit nem tudunk személlyel megoldani, azt technikával kell pótolni (pl.a fenti két településen
egy jogellenes cselekmény kapcsán a kamera rögzítette, hogy a busz merre távozott, a
rendszámot leolvasta)
Dr.Haragh László: a család szerepét is ki kell emelni, ugyanakkor a szomszédok egymásra
figyelése is sokat segíthetne a közbiztonság erősítésén.
Komáromi Józsefné: Kossuth L.u.-i gömb fákat - meg kellene nyesni- van olyan lakó, akinek
napközben is villanyt kell kapcsolni- , ez a Kossuth L.u D-i oldalán van.
Temető rendjét őrzik, virágosítanak, ugyanakkor a temetőbe bevezető út mellett, ahol a
cédrusok vannak- az utat elfoglalják, a sírokra hajlik a másik oldalon, az ágak hullanak le
róla, valószínű tönkre mentek, meg kellene nézni.
Valami szűk bokrokat kellene oda ültetni, több mint 25 éve vannak ott ezek a fák már.
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Szentgotthárd Város Idősügyi Tanács elfogadásra ajánlja a közbiztonsági beszámolót.
2./napirendi pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmigazdasági programja.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
A polgármester távollétében Dr. Haragh László ismerteti a társadalmi-gazdasági programot.
Komáromi Józsefné: szállás lehetőségek bővítése szerepelt benne, ha jól értette a zöld
felületek terhére, ezt nem támogatná, főként a régi strand területet érintően nem.
Dr. Haragh László: ő sem ért vele egyet, éppen ezzel a kérdéssel. További fontos kérdés,
hogyan pozícionáljuk a várost a járások kialakításának tekintetében.
Dr. Dancsecs Zsolt: ha komolyan vesszük az ügyintézés közelebb hozását a lakossághoz,
akkor lobbiznunk kell azért, hogy Szentgotthárd járási székhely legyen, már most is vannak
olyan kiépült infrastruktúrák, amelyek ennek alapját adhatják.
Fábián Béláné: hol valósulna meg a programban hallott 5000 adagos konyha?
Dr. Dancsecs Zsolt: a volt Mc’donalds-nál, félkész ételeket készítenének, s azt kiszállítják
intézményekhez, ahol felhasználják. Általában ausztriai idősek otthonaiba, iskolákba.
3./napirendi pont: Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat
kapcsolata című Képviselő-testületi előterjesztés előkészítése
Előadó: Idősügyi Tanács elnöke- Huszár Gábor polgármester és Dr. Csanaki Eszter
aljegyző
Dr. Csanaki Eszter: megköszöni, hogy az Idősügyi Tanács tagjai a témával kapcsolatos
kérdőívet kitöltötték és értékes észrevételeket, felvetéseket tettek. A kérdőívet kiértékelte, ez a
májusi előterjesztés mellékletét fogja képezni. Javasolja, hogy menjenek végig a kérdéseken,
s alakítson ki a felvetések kapcsán egy álláspontot a Tanács.
1./ Mennyiben tartja teljeskörűnek az Idősügyi Tanács feladatkörét? Ha nem, mivel
bővítené?
Tanács állásfoglalása: Teljes körűnek tartják.
2./ Megfelelőnek tartja-e az Idősügyi Tanács összetételét? Ha nem, milyen változtatást
javasolna?
Többség megfelelőnek tartja, viszont volt olyan javaslat, hogy a delegáló szervezetek körét
bővítsük. További konkrét javaslat volt, hogy egészségügyi szakemberrel bővüljön a Tanács
összetétele.
Tanács állásfoglalása: az idősügy egy széles, tág terület, szélesebb, mint az egészségügy. A
felvetést úgy lehet kezelni, hogy ha egészségügyi kérdéssel foglalkozik az Idősügyi Tanács,
akkor meg kell hívni a szakterületről egy-egy szakértőt, mint ahogy más témánál is. Minden
szakterület képviselőjét nem lehet bevonni a tagok körébe. Továbbá Haragh képviselő úr
segíthet a Tanácsnak az egészségügyet érintő kérdésekben.
3./ Elégedett-e az Idősügyi Tanács tisztségviselőinek munkájával? (elnök, alelnök, titkár)
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Tanács állásfoglalása: Mindenki elégedettségét fejezte ki. Mindig igyekezetet és
segítőkészséget tapasztaltak. Fontos, hogy a tisztségviselők az ülésekről való távollétük esetén
a megfelelő szintű helyettesítésekről gondoskodjanak.
4./ Megítélése szerint az Idősügyi Tanácsba tagokat delegáló szervezetek mennyire
reprezentálják Szentgotthárd Város idős lakosságát?
Van olyan megítélés, hogy megfelelően. A reprezentálást azért tartják jónak, mert egyrészt az
egyes civil szervezetek különböző társadalmi rétegekhez tartozó időseket képviselnek,
másrészt pedig az intézmény az időskorú lakosság jelentős részével kapcsolatba kerül.
Továbbá azért, mert mindenkinek jogában áll és lehetősége van önként csatlakozni
valamelyik szervezethez, s így részese lenni a folyamatoknak. Nem kellene a tag összetételt
változtatni, hanem az üléseken elhangzottakat más módon hozzáférhetővé tenni, pl. a
Gotthárd Tv bevonásával.
Tanács állásfoglalása: a Tanács anyagai kerüljenek fel az internetre, esetleg kerüljenek bele az
írott sajtóba is, valamint az Idősügyi Tanács üléseit követően a tagok felváltva adjanak
tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.
Van, aki szerint egyáltalán nem reprezentálják, van olyan réteg, melynek képviselete nem
megoldott, a javaslat tevő szerint ezt a hiányt talán az egészségügyben dolgozó vagy
dolgozott személy megoldhatná.
Tanács állásfoglalása: meg kell ismertetni a nyilvánossággal az Idősügyi Tanácsot, fel kell
hívni az idősek figyelmét arra, hogy akinek e korosztályt érintő felvetése van, az hol és
hogyan kerülhet kapcsolatba a Tanáccsal.
Bővíteni kellene a Tanács összetételét nyugdíjas klubon kívüli taggal is.
Tanács állásfoglalása: a problémát az jelentené, hogy hogy adja át az információt az olyan
tag, aki nem tagja valamely nyugdíjas szervezetnek; a szervezeti képviselet hatékonyabbnak
látszik. A fő cél az lenne, az idős emberek lépjenek ki a négy fal közül, menjenek közösségbe.
A kommunikációt a fentiek szerint lehetne hatékonyabbá tenni.
Az 5.-6.-7.-8.-as kérdések kapcsán nem kellett az Idősügyi Tanácsnak állást foglalnia.
9./ Milyen fórumokon és milyen formában, milyen rendszerességgel adta át az Idősügyi
Tanács ülésein kapott információkat?
Az Idősügyi Tanács ülését követő Képviselő-testületi ülésen a Tanács véleménye ismertetésre
került. Ugyancsak a bizottsági üléseken, ha időszerű és téma szerint aktuális volt.
Az üléseken kapott információkról a titkár egyrészt az általa képviselt intézmény ellátottait és
munkatársait a klubgyűlések és a munkaértekezletek alkalmával folyamatosan tájékoztatta,
másrészt Idősügyi Tanács tisztségviselőjeként az információ átadásra felhasználta az
intézmény által szervezett rendezvényeket, felhívást készített a városi újság számára.
Az egyesületek delegáltjai az egyesület vezetőségét, majd a soron következő összejöveteleken
a tagsággal is ismertették az üléseken elhangzottakat, valamint a bizalmikat tájékoztatták az
elhangzottakról. Van olyan delegált, kinek delegáló szervezete összejöveteleihez megfelelő
helyet még nem találtak, így csak korlátozott számban tudnak hozzájuk csatlakozni.
Tanács állásfoglalása: a Tanács tagjai számára az ülés jegyzőkönyvének megküldésével
segítséget lehetne nyújtani az információ átadásban.
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A szervezeti képviselet biztosítása érdekében a tagokat delegáló szervezetnek meg kellene
jelölnie helyettest, hogy az adott szervezet részéről minden ülésen biztosítva legyen a
képviselet.
A 10-es kérdés kapcsán nem kellett az Idősügyi Tanácsnak állást foglalnia.
11./ Milyen rendszerességgel vett részt a szentgotthárdi Képviselő-testület bizottságainak
ülésén, mint az Idősügyi Tanács tagja?
Természetesen a polgármester és a bizottság elnöke rendszeresen;
A titkár az előző ciklusban bizottsági tagként rendszeresen részt vett az Egészségügyiszociális bizottság munkájában.
Jelenleg célirányosan az intézményi működéssel összefüggő és az idősek célcsoportját érintő
előterjesztések kapcsán.
Van olyan tag, aki nem tud részt venni körülményeire tekintettel. Van olyan tag, aki az előző
ciklus alatt két alkalommal, mivel zárt ülésen tárgyalták az általa fontosnak ítélt témát, ezért
nem jött többször, viszont a jövőben tervezi a részvételt.
Tanács állásfoglalása: gyakrabban kellene a tagoknak részt venni az egyes bizottsági
üléseken.
A 12-es kérdés kapcsán nem kellett az Idősügyi Tanácsnak állást foglalnia.
13./ Milyen javaslatai vannak a jövőre vonatkozóan az Idősügyi Tanács és az
Önkormányzat kapcsolatát illetően?
Az egyik tag véleménye szerint nem csak információ cserét kellene folytatni, hanem bizonyos
feladatokat az idősek szervezetei, delegáltjai elláthatnának, átadhatók lenne részükre.
Tanács állásfoglalása: egyedi esetekben nem zárkóznak el ez elől. Közösségformálás
szempontjából szívesen részt vesznek olyan tevékenységekben, mint pl. közvélemény kutatás,
énekkari tevékenység, művészeti csoportokkal való fellépés, rendezvényeken különböző
feladatok ellátása.
Az Idősügyi Tanács munkatervét, határozatait a város honlapján hozzáférhetővé kellene tenni
Lsd. 4.pont.
Dr. Haragh László megköszöni mindenki munkáját, az aktív részvételt, az ülést bezárja.
-k.m.f.-

Dr. Haragh László
Idősügyi Tanács alelnöke

Fábián Béláné
Idősügyi Tanács titkára
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