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Tárgy: Idősügyi Tanács soron következő ülése 

Készült: Polgármesteri Hivatal, Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 17.számú tárgyaló  

              2012.04.24. 13.00 órakor 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 

 

Huszár Gábor polgármester megnyitja az ülést, üdvözli az Idősügyi Tanács tagjait. A tagok 

elfogadják a napirendi pontokat. Majd Huszár Gábor felkéri az első előadót, Végvári János 

Őrsparancsnokot az első napirendi pont megtartására 

 

1. napirendi pont: A közrend és a közbiztonság helyzete Szentgotthárdon 

Végvári János: Nem ismertetném a napirendi pontot, hiszen az előterjesztést mindenki 

olvasta, inkább az Önök által feltett kérdésekre válaszolnék. 

Kovács Jánosné: Ausztriában is gondot jelent a Szentgotthárdon élő román kéregetők. Ott is 

bekopognak lakásokba és kéregetnek. Hallott-e erről a Kapitány Úr? Mit tudnak ez ellen 

tenni? 

Végvári János: Szentgotthárdon megjelentek az eltérő kultúrájú csoportok, mert itt olcsó a 

szálláshely és itt van Ausztria. Schengeni állampolgárok, nekik is szabad az itt tartózkodás. A 

városban is kéregetnek, de az itteni városlakók vásárolnak is a portékájukból. 

Magyarországon addig tartózkodnak, amíg akarnak. Létszámuk viszont az állandó ellenőrzés 

hatására csökkent. 

Huszár Gábor: Ausztriában nem tiltott a koldulás, törvény nem tiltja. A burgenlandi 

csendőrség és a dél-stájerországi csendőrség is tud a dologról. Ők is folyamatosan 

ellenőriznek. A szentgotthárdi rendőrök már 40 alkalommal intézkedtek ez ügyben.  

Komáromi Józsefné: Adózással nem lehet megfogni őket? 

Végvári János: A szállásadókat lehet így a NAV-nak ellenőrizni, de ez irányban már 

történtek intézkedések. 

Komáromi Józsefné: Úgy tudom rendőrhiány van. Várható változás? A Polgárőrség jelenléte 

megnyugtató, főleg a temető környékén. Sok a városban a szemét, a kutyatartók sem 

vigyáznak a tisztaságra. Az iskolásokat ki kellene vinni a városba, nem a szemétszedés miatt, 

hanem, hogy lássák, milyen koszosak az utcák és szembesüljenek azzal, hogy ez nem járható 

út!A Kossuth Lajos utca balesetveszélyes, a gyorshajtókkal szemben is kellene valamit tenni! 

A sebességkorlátozás is jó lenne! De problémaként elmondanám, hogy a játszótereket nem a 

gyerekek használják, hanem a felnőttek és nagyobb gyerekek. Ha a rendőrök ott is járnának, 

akkor ezt nem csinálnák. Mit tudna erről a Kapitány Úr mondani? 

Végvári János: Tavaly 20%-os volt a létszámhiány, a hiányt azóta sem sikerült feltölteni. A 

polgárőrök valóban ott vannak rendezvényekkor, de az ő jogi védelmük kevesebb, mint a 

rendőröké. A köztisztaság megsértéséért több személyt már feljelentettek. A gyorshajtás 

megállapításához műszer kell, de nekünk nincs ilyen, holott a munkatársaim ki vannak erre a 

feladatra képezve. Az időseket többször tájékoztattuk a betörések elleni védekezésre, pl. 

előadásokat szerveztünk és szórólapokat osztottunk szét. A Várkertben akkor lehet rendőri 

intézkedést tenni, ha rongálás vagy egyéb bűncselekmény történik. Egyébként a hintákat bárki 

használhatja, ez nincs korhoz kötve. 

Horváth József: A Pável Ágoston lakótelepen hajnali 4 óráig ricsaj van, ha a lakók kimennek 

szólni, akkor a fiatalok durva hangnemben beszélnek velük. A Hunyadi úton is törnek-zúznak. 

Végvári János: Mindenhol nem lehet rendőr, éjszaka csak két fő van ügyeletben. Ők nem 

tudnak jelen lenni egyszerre több helyen, ezért egy megoldás lenne, ha a város áldozna egy 

térfigyelő rendszer kialakítására. 

Fábián Béláné: Elmesélte, hogy a tavalyi évben az intézményben is volt lopás. 



Dr.Csanaki Eszter: Az új szabálysértési törvény ismertette röviden, milyen változás történt. 

Huszár Gábor: a 3. napirendi pontot vennénk előre, a Pannon-Kapu Egyesület 2011.évi 

munkáról való beszámolót 

Kiss Éva: a Pannon-Kapu elnöke ismertette a jelenlegi helyzetet. Az előterjesztéshez nem 

kívánt hozzászólni. 

Huszár Gábor: A civil szervezetek bármikor bemehetnek a Színházba próbálni, de a fúvósok 

a Refektóriumban is próbálhatnak. Ez senki előtt nincs bezárva, de előtte a titkárságon kell 

szólni, hogy mikor igénylik a termet. A Művelődési Ház sincs bezárva, csak télen a fűtés 

miatt kellett lezárni. Ez egy költségcsökkentés volt. A város rehabilitációs tervben szerepel a 

létesítmény felújítása.  

Majd a 4. napirendi pont ismertetése következik. 

Dr. Krajczár Róbert: röviden ismerteti a civilek és az idősek kapcsolatát. A 2011. év Civil 

Szervezeti Díját a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub kapta. A Civil Fórum a Polgármesteri 

Hivatalban civil irodát működtet. A polgármester, az alpolgármester és a képviselők Civil 

Alapot hoztak létre, a befolyt pénzből támogatják a civil egyesületeket. Majd ismerteti a civil 

iroda feladatait, a civilekkel való kapcsolat jelentőségét. 

Dr.Csanaki Eszter: Elmondja, hogy pályázunk az Idősbarát Önkormányzati Díjra, ha a 

képviselő testület elfogadja az előterjesztést. Ötleteket vár a pályázathoz, amelyben 

szerepeljen, hogy milyen az idősek és a többi generáció közötti kapcsolat. 

Kovács Jánosné: Lemondásomat szeretném bejelenteni, amit már a múlt alkalommal 

említettem. Kovács Lászlóné fog váltani engem.  

Majd a 2. napirendi pontot Huszár Gábor ismerteti, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletét 

Huszár Gábor: Röviden szól az Állami Számvevőszék jelentéséről a város költségvetését 

illetően. 2013-tól a városnak nem lehet hiánya. De ebben az évben is sikerült 200 millió 

forinttal csökkenteni a hiányunkat. 

Felteszi az elhangzottakhoz a kérdést.  

 

Az Idősügyi Tanács tagjai megköszönik a tájékoztatókat, azokat tudomásul veszik.  

 

Huszár Gábor polgármester lezárja az ülést és megköszöni a tagok aktivitását. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Huszár Gábor                                                                              Fábián Béláné                                                                            

Elnök                                                                                                Titkár 

 


