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Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 

2012.évi munkaterve 

 

I. 

 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 2012.évben továbbra is szükségesnek tartja, hogy a 

város idős lakosságát érintő Képviselőtestületi előterjesztéseket, tájékoztatókat 

megismerhessék.  

 Ennek érdekében a Képviselő-testület által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az 

Idősügyi Tanács feladatkörébe tartoznak továbbra is az Idősügyi Tanács tagjainak 

átadásra kerülnek, továbbá az Idősügyi Tanács tagjai az egyes Képviselő-testületi 

bizottsági ülésekre meghívást kapnak.  

 Ennek körében külön is megkapják az Idősügyi Tanács tagjai , amennyiben 

előterjesztés készül: az önkormányzati megtakarítási programról készült előterjesztést 

(november); bölcsödei és ovodai ellátások változásairól készült előterjesztést.   

 Az Önkormányzat vezető tisztségviselői folyamatosan informálják az Idősügyi Tanács 

tagjait a közérdekű tudnivalókról, többek között az élményfürdő működési 

tapasztalatairól. 

 Amennyiben az önkormányzati rendszer működésével kapcsolatos változásokról, 

járások kialakításáról tájékoztató, fórum tartására kerül sor, arra az Idősügyi Tanács 

tagjait is meg kell hívni. 

 Tájékoztatót kell kérni a megyei bentlakásos intézmények fenntartó változása miatt az 

illetékes hatóságtól, melynek körében lehetőséget kell teremteni a város, a kistérség és 

az Idősügyi Tanács bentlakásos idősotthoni letelepítési igényének napirenden 

tartására. 

  

II. 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának ülései és azok napirendjei 

 

 

2012. április 24. 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelete. 

         Előadó:  Polgármester  

 

2.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi  tevékenységéről, 

     valamint az Egyesület 2012. évi munkatervéről. 

     Előadó: Polgármester    

 

3.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi  

     munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv 

     kidolgozása. 

     Előadó: Polgármester 

 

4.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 

      Előadó: Jegyző 

 

 

2012. június 26. 
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1.)Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak       

megvalósulásáról. 

   Előadó: Polgármester 
 

 2.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

         Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

         új lakások építésének lehetőségeiről. 

     Előadó: Polgármester 

 

 

2012. augusztus 28. 

 

1.)Szentgotthárd Város és a Kistérség időskorú lakóinak ellátása- a Városi Gondozási 

Központ lehetőségein keresztül. 

             Előadó: Polgármester 

 

2.) Tájékoztató az Elámen által biztosított intézményi közétkeztetésekről.  

Előadó: Felkérés alapján Rózsás Anikó az ELÁMEN zrt. Nyugat-magyarországi területi 

igazgatója 

 

 

2012. október 30. 

 

1.)Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel  

kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

           Előadó: Jegyző 

 

2.)Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

 

 3.)     A közlekedés helyzete. 

Előadó: Műszaki Iroda Vezetője 

 

4.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Jegyző 

 

 

2012.december 18. 

 

1.)   Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési   

           koncepciójának  felülvizsgálata. 

                Előadó: Polgármester 

 

 

2.)Az Idősügyi Tanács 2013.évi munkaterve 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

 


