
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 

2011.évi munkaterve 

 

I. 

 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 2011.évben továbbra is szükségesnek tartja, hogy a 

város idős lakosságát érintő Képviselőtestületi előterjesztéseket, tájékoztatókat 

megismerhessék, kiemelten a városi úthálózat és a közlekedés vonatkozásában, a 

zöldterületek kezelése- kiemelten a Várkert állapotát érintő intézkedések tekintetében, 

továbbá folyamatosan napirenden kell tartani a városban illetve kistérségében az idősotthoni 

ellátás megteremtése lehetőségéről szóló tájékoztatást. 

 

 

II. 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának ülései és azok napirendjei 

 

 

2011. február 22. 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési rendelete 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ A szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai állapotának áttekintése- különös 

tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás aktuális helyzete, a fejlődés lehetséges 

útjai Szentgotthárdon. 

Előadó: Műszaki Iroda vezetője 

 

3./ Rászorultsági, támogatási, szociális rendszerek a helyi koncepciókban, rendeletekben. 

Előadók: téma szerint érintett irodavezetők 

 

 

2011. április 26. 

 

1./ A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Idősek ellen elkövetett 

bűncselekmények a városban, a rendőrség megelőzési, felderítési és tájékoztatási munkája. 

Közlekedés biztonságossá tétele a városban, tájékoztatás a helyi médiákban a helyes 

közlekedésről 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, valamint felkérés alapján Végvári János a szentgotthárdi 

Rendőrőrs őrsparancsnoka és Dékány István a JuPinet Kft. ügyvezetője 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi-gazdasági programja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

3./ Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata című Képviselő-

testületi előterjesztés előkészítése 

Előadó: Idősügyi Tanács elnöke- Huszár Gábor polgármester és Dr. Csanaki Eszter aljegyző 

 

 

 

 



2011. június 28. 

 

1./ Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv 

végrehajtásáról. Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ A szakképzés jövője- elhelyezkedési lehetőségek- különös tekintettel az Ipari Park 

fejlesztéseire 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Gábor László irodavezető, valamint felkérés alapján 

Bedics Sándor igazgató úr 

 

 

2011. október 25. 

 

1./ Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű 

képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves 

tapasztalatairól. Az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás  megjelenése a helyi 

tantervekben. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Gábor László irodavezető, valamint felkérés alapján 

Pénzes Tibor főigazgató úr 

 

2./ Az önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

Előadó: Fekete Tamás irodavezető 

 

2012. január 24.  

 

1./ A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahely teremtés lehetőségei. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa 2012.évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

Szentgotthárd, 2010. december 2. 

 

 

 

        Huszár Gábor  

        polgármester 


