
JEGYZŐKÖNYV 

AZ IDŐSÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL 

 

IDŐPONTJA: 2013. április 22., 14.00 ÓRA 

HELYSZÍNE: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri tárgyaló 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint. 

 

 

Huszár Gábor megnyitja az ülést, köszönti a Tanácsot, illetve ismerteti a napirendi 

pontokat:  

 

1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 

2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. 

2.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-

fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai. 

3.) Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása 

4.) Az „Idősek az Idősekért” cím. 

 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. 

év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról 

  

Huszár Gábor tájékoztatja a tanácsot, hogy az Önkormányzat idén a Civil Alapra 4 

millió Ft-ot különített el. A civil és kulturális élethez kapcsolódóan jelzi, hogy a 

szentgotthárdi mozi digitalizációja 26 millió Ft-ba kerül, a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület pedig 35 millió Ft-ot kapott idén, amelyek összesen a költségvetés 3,5%-át 

teszik ki.  

Értékeli a Tanács, hogy közel 60 civil szervezet működik Szentgotthárdon, és szinte 

minden család köthető valamely civil egyesülethez.  

 

Az Idősügyi Tanács a beszámolót egybehangzóan elfogadja.  

 

2. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-

fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai 

 

 

 

Huszár Gábor tájékoztatja a Tanácsot, hogy a megyei rendőrfőkapitány tiszteletét teszi 

az áprilisi testületi ülésen, mivel a közbiztonság helyzete az egyik fő napirendi pont. 

Megállapítja, hogy szükség van még két állományban lévő rendőrre, de addig is dolgozni 

kell azon, hogy a kamerarendszer mielőbb kiépüljön. Elmondja, hogy az országos 

100x100 biztonság programba Szentgotthárd is bekerült.  

 

Az Idősügyi Tanács a beszámolót egybehangzóan elfogadja.  

 

 

 



 

3. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása 

 

Kovács Lászlóné megjegyzi, hogy nincs újítás a programban és a régi programok sem 

működnek már. Megszűnt a dada program és az őrjárat is véget ért, mert nem volt 

szankció, nem volt következmény.   

 

Huszár Gábor elmondja, hogy a dada program megvalósításához szakemberre van 

szükség, jelenleg azonban nincs ilyen személy állományban a rendőrségnél.  

 

Komáromi Józsefné szerint lépni kell az éjszakai csendháborítások ügyében.  

  

Huszár Gábor elmondja, hogy megoldás lehet a szolnoki minta. Szolnokon 14 év alatti 

személy 20.00 óra után, 16 év alatt személy pedig 22.00 óra után nem tartózkodhat 

szülői felügyelet nélkül italárusító vendéglátó egységben. Ennek megvalósításához a helyi 

vendéglátóhelyek üzemeltetővel, tulajdonosaival egy nyilatkozatot íratott alá az ottani 

városvezetés. 

 

Komáromi Józsefné szerint a bejelentés után a rendőrségnek tennie kell valamit, hogy 

az éjszakai csendháborítások megszűnjenek.  

 

Huszár Gábor elmondja, hogy a szabálysértések a Szentgotthárdi Járási Hivatalhoz 

kerültek, így kisebb a Hivatal rálátása ezekre az ügyekre.  

 

Az Idősügyi Tanács a napirendi pontot egybehangzóan elfogadja. 

 

4. Az „Idősek az Idősekért” cím 

 

Huszár Gábor tájékoztatja a Tanácsot, hogy a jelöléseket 2013. április 30-ig kell 

benyújtani. Évente egy díj adható, amelyet a tervek szerint az idősek világnapján adnak 

át.  

 

Kovács Lászlóné elmondja, hogy a Tanács most nem tesz javaslatot a kitüntetés 

odaítélésére.  

 

Az Idősügyi Tanács a napirendi pontot egybehangzóan elfogadja. 

 

Kovács Lászlóné kéri Huszár Gábor polgármester urat, hogy a nyugdíjas klubok 

számára egy szabadidős tevékenységre alkalmas önkormányzati terület biztosításáról 

szíveskedjék gondoskodni. 

 

Huszár Gábor ígértet tesz, hogy áttekinti a lehetőségeket, és az eredményekről 

tájékoztatja a Tanácsot.  

 

Huszár Gábor megköszöni a Tanács munkáját és az ülést 15.20 perckor bezárja. 

 

Szentgotthárd, 2013. április 22. 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 


