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JEGYZŐKÖNYV 
AZ IDŐSÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL 

 

IDŐPONTJA: 2013. február 26., 8.10 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

 

 

Huszár Gábor megnyitja az ülést, köszönti a Tanácsot. Ismerteti a napirendi pontokat.: 

 

1.) Beszámoló a PKKE 2012. évi tevékenységéről, valamint az Egyesület 2013. évi 

munkatervéről.  

2.) Szentgotthárd új hulladékgyűjtési rendszere – a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 

3.) Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 2013.évi munkatervének elfogadása. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

1. Beszámoló a PKKE 2012. évi tevékenységéről, valamint 

az Egyesület 2013. évi munkatervéről. 

 

Huszár Gábor felkéri Kiss Évát az első napirendi pont ismertetésére. 

 

Kiss Éva részletesen ismerteti a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi tevékenységét. 

 

Kovács Lászlóné elismerését fejezi ki a PKKE munkájával kapcsolatban. Felhívja a figyelmet arra, 

hogy a színpad balesetveszélyes. 

 

Huszár Gábor javasolja, hogy a civil szervezeteket, az iskolákat mozgósítani kell a programokra. 

 

Kiss Éva elmondja, hogy a személyes kapcsolatfelvétel mindig megtörténik. 

 

Fekete Tamás szerint fontos ugyan a marketing, de az érdeklődés hiányán jelentősen nem tud 

változtatni. 

 

Fábián Béláné javasolja, ha előzetesen látható, hogy nem fogy megfelelő mértékben a jegyeladás 

egy előadásra, adjanak kedvezményeket, például az idősek számára. 

 

Kiss Éva válaszában elmondja, hogy ez megtörtént, de nem érte el célját. 

 

Az Idősügyi Tanács a beszámolót egybehangzóan elfogadja. 

 

 

2. Szentgotthárd új hulladékgyűjtési rendszere 

– a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 

 

Fekete Tamás elmondja, hogy új törvény született, és az előterjesztés szerint részletesen 

ismerteti a változásokat, fejleményeket. 
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Dr. Dancsecs Zsolt kiegészíti a tájékoztatót a hulladékszigetek megszűnésével kapcsolatban. 

 

Huszár Gábor elmondja, hogy a vegyes hulladék gyűjtésének költsége növekedni fog, ezzel 

ösztönözve a szelektív gyűjtés mind szélesebb elterjedését. A szolgáltató folyamatosan ellenőrizni 

fog. 

 

Fekete Tamás tájékoztatja a Tanácsot, hogy hulladékgyűjtő udvar és komposztáló is megvalósul 

majd Szentgotthárdon, az Ipari Park területén. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság 

hozzáállásán sok múlik. 

 

Kovács Lászlóné elmondja, hogy már évekkel ezelőtt, az iskolában is elkezdték a szelektív 

gyűjtést. 

 

Fekete Tamás szerint már az iskolában kell elkezdeni a szemlélet kialakítását. 

 

Kiss Éva szerint a PKKE is a saját eszközeivel segítheti a szemlélet alakítását. 

 

Fábián Béláné szerint valamennyi intézménynek, szervezetnek a közreműködésére van szükség a 

szemlélet alakításához. 

 

Az Idősügyi Tanács a tájékoztatót egybehangzóan elfogadja. 

 

 

3. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 2013.évi munkatervének 

elfogadása 

 

Huszár Gábor kérdezi, hogy a kiküldött anyaghoz képest van-e módosító javaslat. 

 

Nincs módosító javaslat. 

 

Huszár Gábor kéri a Tanácsot, hogy a 2013. évi munkaterv elfogadásáról szavazni szíveskedjen. 

 

Az Idősügyi Tanács a munkatervet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

4. Egyebek 

 

Huszár Gábor ismerteti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főbb jellemzőit, illetve a 

tervezett fejlesztéseket. 

 

Kovács Lászlóné a turizmus fejlesztésének fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 

Komáromi Józsefné szerint az „apró” dolgok, bosszúságok megkeserítik az itt élő emberek, de a 

turisták életét is. 

 

Huszár Gábor arról tájékoztatja a Tanácsot, hogy még az idegenforgalmi szezon előtt be lesz 

kamerázva a város – több kamerából álló rendszer kerül kiépítésre. 

 

Kovács Lászlóné a Művelődési Ház további sorsáról kérdez, tekintettel a Munkaügyi Központ 

beköltözésére és az épület várható felújítására. 
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Huszár Gábor elmondja, hogy a megyében mindössze 2 település, Szentgotthárd és Vasvár került 

bele abba a pályázatba, amelynek segítségével felújítható az épület. A Munkaügyi Központ 

átköltözése után is marad hely az épületben a város, a helyi civilek számára, hiszen csak a jobb 

oldali magasföldszinti szárnyat foglalja majd el a Munkaügyi Központ. 

 

Fábián Béláné a 3 nem kötelező, kistérségi működési területű szolgáltatás (jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátria) fontosságát hangsúlyozza. Kéri, hogy a 

város vezetése képviselje a szolgáltatások továbbműködését. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt elmondja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata ezekkel a 

szolgáltatásokkal tervezett a továbbiakra nézve is. 

 

Huszár Gábor ígértet tesz arra, hogy a felsorolt szolgáltatások további működésének 

szükségességét képviselik majd.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést 9.55 perckor bezárja. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. február 26. 

 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                               elnök 


