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JEGYZŐKÖNYV 

az Idősügyi Tanács üléséről 

 

 

IDŐPONTJA: 2014. március 25., 13.00 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri tárgyaló 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

 

 

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

 

1. Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi tevékenységéről, valamint az 

Egyesület 2014. évi munkatervéről. 

2. Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása. Tájékoztató a 

2014.évben várható önkormányzati utak, járdák felújításáról. Tájékoztatás a parkolás 

helyzetéről. 

3. Egyebek. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

1. Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi 

tevékenységéről, valamint az Egyesület 2014. évi munkatervéről. 

 

Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke beszámol az Egyesület 2013. évi 

tevékenységéről, illetve ismerteti a 2014. évi munkatervet. 

 

Az Idősügyi Tanács megköszöni a munkát és a beszámolót. 

 

 

2. Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia 

kidolgozása. Tájékoztató a 2014.évben várható önkormányzati utak, 

járdák felújításáról. Tájékoztatás a parkolás helyzetéről. 

 

Fekete Tamás ismerteti az előterjesztések anyagait, ezen belül a rossz állapotú, idén felújításra 

kerülő utak sorát. 

 

Komáromi Józefné kérdezi, hogy az Önkormányzat képviselői jelen vannak-e az átadásnál, 

hamar tönkremennek az utak. 

 

Fekete Tamás elmondja, hogy az útburkolatok 5-10 évet bírnak ki, a felső kopó réteget 10 évente 

le kellene maratni róluk. Felmérési tervek alapján, közbezserzési eljárás lefolytatásával kiválasztott 

vállalkozóval folynak a felújításokat. Várkerti parkoló készül a belvárosi parkolás bővítésére, a 

Hivatal épülete, a Művelődési Ház, a Színház, a templom illetve és a Széll Kálmán tér 

megközelíthetősége érdekében. A parkoló rendezvények megtartására is alkalmas lehet.  

 

Komáromi Józsefné szerint már csak a Várkert rendbetételére van szükség következő lépésben. 

 

Fekete Tamás elmondja, hogy az eredeti barokk tervek alapján rendelkezésre állnak a tervek. 
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Dr. Dancsecs Zsolt arról tájékoztat, hogy a Várkertet minden oldalról tervezzük feltárni. 

 

Komáromi Józsefné kérdezi, hogy mi lesz a strand sorsa? 

 

Fekete Tamás: távlati tervek, ötletek vannak, ilyen egy apartmanszálló kialakításának lehetősége 

is. Ismerteti a Rába parti séta kialakításának tervét is. 

 

Fábián Béláné a Művelődési Ház sorsa felől érdeklődik, mikor kezdődik el a felújítás? 

 

Huszár Gábor válaszában elmondja, hogy amint az állami támogatás megérkezik, indul az épület 

felújítása. Az emeleti helyiségek - néhány kivétellel - továbbra is közösségi célokat szolgálnak 

majd, csak a magas fölszint jobb oldali szárnyát foglalja el a Munkaügyi Központ a felújítást 

követően. 

 

 

3. Egyebek. 

 

Komáromi Józsefné kérdezi, hogy milyen helyzetben van az épülő sportcsarnok? 

 

Huszár Gábor ismerteti a rendelkezésre álló információkat a sportcsarnok építéséről. 

 

 

Szentgotthárd, 2014. március 25. 

 

 

                                                                                                   Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

 

 


