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JEGYZŐKÖNYV 
az Idősügyi Tanács üléséről 

 

IDŐPONTJA: 2015. február 23., 12.30 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. Az Idősügyi Tanács 2015. évi munkatervének elfogadása. 
2. Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről, 

valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi munkatervéről. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület működésének vizsgálata – különös tekintettel a szakmai 
kérdésekre. Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
aktualizálása. A Művelődés Ház lehetőségei kulturális és civil szintéren. 
Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről. 

3. A Közművelődési Koncepció felülvizsgálata. 
4. Egyebek. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

1. Az Idősügyi Tanács 2015. évi munkatervének elfogadása. 
 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

2. Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről, valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi 

munkatervéről. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének 
vizsgálata – különös tekintettel a szakmai kérdésekre. Az 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás aktualizálása. A 
Művelődés Ház lehetőségei kulturális és civil szintéren. Tájékoztató a 

2015. évi városi rendezvénytervről. 
 

Komáromi Józsefné elmondja, hogy részletes, színvonalas anyagot kaptak. Megköszöni az 

egyesület eddigi munkáját. Elmondja továbbá, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 

hagyományőrző rendezvényekre, ill. kérdezi, hogy az összes városi rendezvény megtalálható e a 

munkatervben. 

 

Kiss Éva kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvények nem 

találhatóak me a munkatervben, de az egyesület természetesen azok szervezésében, 

megrendezésében is részt vesz. 

 

Kovács Lászlóné kérdezi, hogy a Színház épületében milyen gyakorisággal van takarítás? Mert 

többször rossz tapasztalata volt. 

 

Kiss Éva elmondja, hogy takarítás minden nap van, a rendezvényeket pedig kiemelten kezelik. 

Mindenkitől kéri természetesen a rend betartását. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 
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3. A Közművelődési Koncepció felülvizsgálata. 
 

Komáromi Józsefné elmondja, hogy a koncepcióban leírt színterek állapota szomorú, felújításra 

várnak. Megemlíti a Művelődési házat, Kolostorépület ill. a Zeneiskola nagytermét. 

 

Kovács Lászlóné megkérdezi, hogy a Művelődéási ház felújítására mikor kerül sor. 

 

Huszár Gábor elmondja, hogy ezen épületek felújításra szoulnak, de megemlíti a két új színeteret 

is, a Múzeumot és a Csákányi László Filmszínházat. 

A művelődési házzal kapcsolatban elmondja, hogy a Munkaügyi Központ áthelyezése tervben van, 

de a járási hivatallal még egyezetetésekre van szükség. Természetesen az épület kulturális 

funkciója is megmarad. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

4. Egyebek. 
 

Komáromi Józsefné megemlíti, hogy elszaporodtak a varjak. 

 

Dr. Gábor László elmondja, hogy a közérdekű felhívásokat mindig szerepeltetik az önkormányzati 

újságban és a jövőben is odafigyelnek erre. 

 

Komáromi Józsefné jelzi, hogy a tanulók rendkívül szemetelnek a város több pontját, elsősorban 

a szálloda mellett ill. a graázssornál. 

 

Huszár Gábor elmondja, hogy ezt jelezni fogja az iskolák ill. a közterület felügyelet felé is. 

 

Horváth József kiemeli, hogy elkészült a Várkert közvilágítása, melynek nagyon örül. 

Továbbá jelzi, hogy városi újságban rosszul jelent meg a Nyugdíjas Egyesület adószáma. 

 

Kovács Lászlóné jelzi, hogy a városi újság terjesztésével kapcsolatban többen paanaszkodtak. 

 

 

Több kérdés nem lévén, Huszár Gábor az ülést 13.45 perckor bezárja. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. február 23. 

 

                                                                                                    Huszár Gábor sk. 

                                                                                                          elnök 


