Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
502-4/2015. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én
14: 05 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs,
Lábodi Gábor,
dr. Sütő Ferenc,
Szalainé Kiss Edina képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak :

Labritz Béla alpolgármester,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló,
dr. Simon Margit a TDM elnöke, a Gotthárd-Therm Kft.
ügyvezetője.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé az „ Együttműködési megállapodás
az Őr-Nyék Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvánnyal” valamint a „A III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégium kérelme- a 125 éves szakképzés támogatása”
című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „SZET Szentgotthárdi Kft. átvilágítása.”
 „Gotthárd-Therm Kft. kérelme.”
 „A Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi tagsága.”
című előterjesztéseket.
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
22/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi fel a nyílt napirendek
közé a „Együttműködési megállapodűs az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti
Alapítvánnyal„ il.. „A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme – a 125 éves
szakképzés támogatása” című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „SZET Szentgotthárdi Kft. átvilágítása”
 „ Gotthárd-Therm Kft. kérelme.”, valamint
 „A Szentgotthárdért Közalapítvány kuatóriumi tagsága.” című előterjesztéseket.
A képviselő-testület a napirendi pontokat 8 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
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.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés :6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
TDM beszámoló és munkaterv.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

4./ Napirendi pont:
Széll Kálmán portrészobor felajánlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
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3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
Konferenciarendezés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Két tusa Diákolimpia megyei döntő.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Testvérvárosi pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése projekt – vasúti betonaljak elszállítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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12./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Új szociális rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Ingatlan vásárlási kérelem. ( Gaál Ferenc )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,
valamint vízdíj hátralékáról.
Előadó: Karsai Gábor a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
17./ Napirendi pont:
Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

18./ Napirendi pont:
5

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

19./ Napirendi pont:
Együttműködési megállapodás az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal.
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

20./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelem – a 125 éves szakképzés támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

III. EGYEBEK

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor : a polgármesteri beszámoló következik.
Január 28-án a Nemzeti Fejlesztési Programirodában, Budapesten a máriaújfalusi
szennyvízprojekttel kapcsolatban tárgyaltunk Ilyésné dr. Fetter Anna településfejlesztési
ügyintézővel.
Január 29-én Máriapócson tartottam előadást.
Január 30-án Budapesten tárgyaltam.
Február 2-án Paukovits Helmutot, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét fogadtam,
majd ezt követően Boldizsár Gábort a Pawel Packing Kft ügyvezető igazgatójával
találkoztam, később pedig Aleksander Jevsek-kel, Muraszombat polgármesterével tárgyaltam.
Február 3-án Szombathelyen tárgyaltam, reggel a Pannon Termál Klaszter, közgyűlésén
vettem részt, majd a Vas Megyei Kerékpáros Koordinációs Fórumon.
Február 4-én Bauer Károlyt, a Nyugdíjas Klub elnökét fogadtam, majd Varga Balázs Pétert
az Exim Bank nagykanizsai képviselet vezetőjét, délben jegyző úrral együtt fogadtuk Császár
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Istvánt, aki a Szombathelyi Püspökség helynöke. A Vörösmarty Mihály Gimnázium
nevelőtestületi értekezletén Kardosné Kovács Márta és Szalainé Kiss Edina képviselő
asszony, illetve Dr. Haragh László képviselő úr vett részt. Délután Lendvára utaztam.
Február 5-én Budapesten tárgyaltam.
Február 6-án a Szlovén Kultúra Napja alkalmából részt vettem a Színházban megtartott
ünnepségen.
Február 7-én Rábatótfaluban, a Kultúrházban Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi
szószóló asszony beszédét hallgattam meg, majd a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
szalagavató ünnepségén. Utána tiszteletemet tettem az Egyházi Bálon, valamint az Alpokalja
Kupa díjátadóján.
Február 8-án Kercaszomoron a „Legbátrabb Falu” elnevezésű programon vettem részt, majd
délután a Szlovén Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen adtam át Bartakovics
Ilonának a Szentgotthárd Nemzetiségekért Díjat, melyhez ezúton is gratulálunk.
Február 9-én Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszonyt fogadtam. Ezt
követően Barna István urat fogadtam (közvilágítással kapcsolatban), majd a Széll Kálmán
emlékév tervezett programjairól egyeztettünk Nagy Szabolcs Gasztony polgármesterével,
illetve Málics Ferenc Rátót polgármesterével, dr. Ilyés Lászlóval és a Hivatal munkatársaival.
Délután Budapestre utaztam, ahol az Exim Bank igazgatójával, Urbán Zoltánnal tárgyaltam.
Február 10-én Gombás Imrét a Nyugati Tükör című lap menedzserét fogadtam, majd a
Lurotex és a Miti Tex vezetőivel találkoztam, délután pedig Szombathelyen Gaál Róbert
igazgató úrral folytattam megbeszélést.
Február 11-én Dr. Széles Gábor úrral tárgyaltam, majd az orvosi ügyelettel kapcsolatos
megbeszélésen vettem részt Dr. Csiszár Judit intézményvezető asszonnyal, illetve Rédei
József, a Morrow Medical Zrt. vezérigazgatójával.
Február 12-én részt vettem a Turisztikai és rendezvényszervező munkacsoport
megbeszélésen, majd Hetényi Miklóst, az ÁFÉSZ elnökét fogadtam.
Február 16-án Nyugdíjas Farsangi ünnepségen, Labritz Béla alpolgármester úr vett részt.
Február 18-án Körmenden az M8-as autóúttal kapcsolatos közmeghallgatáson vettem részt.
Labritz Béla alpolgármester úr Társulási Tanácsi ülésen vett részt. Vasváron a térségi
LEADER pályázattal kapcsolatban dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások
vezető egyeztetett.
Február 23-án ülésezett az Eszközkezelői Önkormányzati Bizottság, majd az Idősügyi
Tanács, délután pedig az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Február 24-én intézményvezetői értekezletet tartottunk, délután pedig a Pénzügyi,
Városfejlesztési és Jogi Bizottság ülésezett.
A polgármester 2015. 01. és 02. hónapban kivett szabadsága:
2015. január:
2015. 01.21.- 01.23. 3 munkanap (ebből 2014. évről áthozott: 2 munkanap)
2015. február:
2015. 02.13.-17.
3 munkanap
2015. 02.19-20.
2 munkanap
Lábodi Gábor: a közvetítésről szeretnék néhány szót szólni. Visszanéztem az előző ülés
felvételeit, a képminőség véleményem szerint nem megfelelő.
Szorgalmaznám, hogy a városi televízió a jövőben közvetíthesse az ülést.
Röviden beszámol a megyei közgyűlés legutóbbi üléséről.
Dr. Dancsecs Zsolt: a közvetítés miatt kértem szót. Jelenleg is követem az interneten az élő
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közvetítést, semmi probléma nincsen a képminőséggel, a színek is jók.
A városi televízió vezetője tegnap nekem azt mondta, hogy ezt a képet mi nem tudjuk nekik
kiadni, de beszéltem a céggel is, ők közvetítik a parlamenti üléseket is, melynek képeit
továbbadják a Magyar Televíziónak. Tehát megismétlem: televíziós közvetítés akkor lesz, ha
a városi televízió közvetíteni akarja.
Huszár Gábor: kérek mindenkit, ne hagyjuk magunkat megvezetni. A televízió munkatársai
most is itt vannak a teremben. Tárgyalások folynak velük.
Kardosné Kovács Márta: a múlt héten került megrendezésre a Nyugdíjas Farsang, melyen
több képviselővel részt vettem. Szeretném megköszönni az egyesület munkáját, színvonalas
műsorát.
Továbbá el szeretném mondani, hogy a pénzügyi bizottság tett javaslatot a két ülés közti
napirendhez, melyet kérném, hogy majd olvasson fel polgármester úr.
Huszár Gábor: több ötlet is felmerült, és igenis gondolkodunk helyi adó bevezetésén, ennek
lehetőségét körüljárjuk - beépítetlen, használaton kívüli ipari területek vonatkozásában
Dömötör Sándor: egyetlen kérdésem volna, a Pannon Kapu Régióhő tartozásából a Régióhő
felénk eső tartozása már le van vonva?
Huszár Gábor: ebből még nincsen, nyílvánvalóan annyival kevesebb az összeg.
Szalainé Kiss Edina: kérem polgármester urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a lakosság a televízióban is tudja követni az ülést.
A napokban több fórumon is téma volt a levegőszennyezettség, a felmerülő problémákról is
szó esett, miszerint többen nem a megfelelő tüzelőanyagokat használják.
Tudomásomra jutott, hogy a Szentgotthárdi Mentőállomásnak minden forrásra szüksége van,
mellyek eszköz állományt tudnak bővíteni, így a jövő havi tiszteletdíjamat szeretném
felajánlani a Mentőállomásnak.
Huszár Gábor: a képviselő – testület döntött úgy, hogy ilyen formában menjenek a jövőben a
közvetítétesek.
Dr. Sütő Ferenc: farsang vasárnap színvonalas farsangi felvonulást láthattunk városunkban.
Nem csak a szlovén nemzetiségű lakosság vett ezen részt.
Virányi Balázs: a közvilágítással kapcsolatban lenne javaslatom, szeretném kérni, hogy az
újságban jelentessük meg, hogy milyen telefonszámokon lehet hibabejelentést tenni.
Huszár Gábor: közel 50 lámpatest újult meg. De sajnos azt tapasztaltam, hogy a szolgáltató
összevárja a hibákat, és többször megkeresés után kezdi meg a javítást, ezen is kellene a
jövőben változtatni.
Lábodi Gábor: nekünk van légszennyezettség mérő állomásunk. Ezen adatok hova futnak
be?
Dr. Dancsecs Zsolt: az adatok a Zöldszentgotthárd. hu honlapon szerepelnek.
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Dr. Haragh László: az előző 4 évben mellettem ült Labritz Béla, jelenlegi alpolgármester,
szinte minden ülésen elmondta, hol érhetők el ezen adatok.
Dr. Sütő Ferenc: szeretném kérni, hogy polgármester úr az egyebek pontnál mondja el,
hogyan érhetőek el ezen adatok.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
23/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Elrendeli, hogy a pénzügyi beszámolókkal együtt minden hónapban készüljön likviditási terv
a vállalkozások ill. a Pannon Kapu kulturális Egyesület vonatkozásában.
Elő kell készíteni tájékoztató készítését helyi adó hátralékokról és meg kell vizsgálni a
telekadó minimum összegének meghatározási lehetőségét. Meg kell vizsgálni egy olyan
önkormányzati adó bevezetésének lehetőségét amit az elhagyott, hasznosítatlan ipari és üzleti
célú ingatlanok miatt lehetne bevezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: három bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, némi javaslatokkal.
Polgármester úr hosszasan ismerteti a költségvetés fő számait.
Kardosné Kovács Márta : Ismerteti a költségvetés véleményezését a következők szerint:
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság véleményezési kötelezettségének a 2015. évi
költségvetésére vonatkozóan az alábbiakban tesz eleget.
A költségvetés összeállításánál fő szempont volt, az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és
a szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele.
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Követelmény, ami megoldásra került a 2015. évi költségvetésben:
- egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások
teljes körű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású,
működési hiány nem tervezhető.
- a kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok, ciklusprogramban megfogalmazásra kerülő
célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint történt.
- biztosítani az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, hatékony,
biztonságos feladatellátás feltételeit.
- a kiadások között kiemelten kell kezelni a hátrányos helyzetűek támogatását, a város
rászoruló lakosságának szociális segítését. (Teljes mértékben önkormányzati forrás biztosításával)
- biztosítani kell a kiadásokon belül az önkormányzat vagyonának értékét megőrző, gyarapító
felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati lakóházak, intézmények, egyéb épületek
tervszerű felújítása, fejlesztése).

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételének és kiadásainak
főösszege 3 287 512 000 forint. Ebből az összegből jelentős összeg jut beruházásra és
fejlesztésre is. Szentgotthárd Város Önkormányzata az idei költségvetésében az intézmények
működtetését az általuk tervezett összegben hagyja jóvá. Az intézmények működtetési
költsége 1 597 574 000 forint, melyből jelentős összeg, 392 217 000 forint az önként vállalt
feladat. Felhalmozási feladatok ellátására 1 669 938 000 forint a tervezett összeg, ami
fedezetéül szolgál újabb útszakaszok aszfaltozásához, parkoló kialakításához, belterületi
vízrendezésre, máriaújfalui szennyvízhálózat kiépítéséhez,
Ipari Park Kft üzletrész
vásárláshoz, lakásvásárláshoz és felújításához, kutyamenhely építéséhez, térfigyelő rendszer
kiépítéséhez,
intézmények felújításhoz, ravatalozó befejezéséhez, Széchenyi iskola
akadálymentesítésére. Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi
társadalmi szervezetekkel való együttműködést, ezért továbbra is jelentős keretet biztosít
kultúrára, sportra és civil szervezetek támogatására.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását, ennek érdekében az
európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez a költségvetésben az önrészeket beterveztük.
A 2015 évben szervezeti változással nem kell számolni, így az erőforrásokat a kialakult intézmény
rendszer és az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséhez, fejlesztéséhez biztosítjuk.

A kötelező feladatok ellátás mellett jelentős az önként vállalt feladatok ellátása, ezzel is
hozzájárulva a város lakosságának minél sokrétűbb, színvonalasabb szolgáltatáshoz való
jutásához. Önként vállalt feladatokra a költségvetésben 392 217 000 Ft működési kiadás (12 %),
600 106 000 Ft felhalmozási kiadás szerepel (18 %). Tehát az önként vállalt feladatok
összességében a költségvetés 30 %-át jelentik. A kötelező feladatok 70 %-ot tesznek ki a város
költségvetésében.
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Bevételek alakulása:
A költségvetés összeállításánál kiemelkedő szerepe volt a saját források tervezésének, mivel az fejezi
ki a város vagyoni, jövedelmi helyzetét, a fejlődés lehetőségeit és a közösségi célokra mozgósítható
erőforrásokat. A bevételek saját bevételből (bérleti díjak), állami normatívákból és helyi adó
bevételből állnak. A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a
Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében
pedig az érvényben lévő rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát.
Ingatlanértékesítés (telkek), pályázati támogatások és kormányzati támogatás képezi a felhalmozási
bevételek összegét.

- Az intézmények bevétele 188 868 000 Ft-tal szerepel a költségvetésben.
-A helyi adók tervezett összege 2015-ben 1 460 000 000 Ft, ami az iparfejlesztéseknek betudható
megnövekedett iparűzési adóból, a megemelt idegenforgalmi adó mértékének változtatásából, továbbá
telekadóból tevődik össze. A gépjármű adó helyben maradó része, bírságok és pótlékok összege 28
000 000 Ft.
- Központi költségvetési kapcsolatokból származó működési célú támogatások összege
266 359 000 Ft, mely összeg nagyobb hányada a Kistérségi Társulás intézményi bevételeiből adódik.
- Egyéb működési bevételként, mint társadalombiztosítási alap, elkülönített alapok
197 524 000.
- A felhalmozási célú bevételek tervezett összege 687 941 000 Ft, mely tervezett telek értékesítésből,
pályázati támogatásból és a 2014. évi pénzmaradványából adódik.
A bevételek kellő fedezetet biztosítanak a 2015. évi feladatok ellátására és jelentős fejlesztések
megvalósítására.

- Kiadások alakulása:
Az önkormányzat jó gazdaként számolt a működési és felhalmozási kiadások tervezése során is. A
kiadások a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre.
A szentgotthárdi intézmények fenntartására 1 497 904 Ft szerepel a költségvetésben.
- Rendelőintézet tervezett működési kiadása 232 206 000 Ft . Az önkormányzati támogatás összege 52
617 000 Ft, 23 %-át finanszírozza az önkormányzat.
- Móra Ferenc Könyvtár és Múzeum működési kiadása 43 768 000 Ft, az intézményt 75 %-ban az
önkormányzat finanszírozza.
- Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek fenntartására
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391 187 000 Ft összegű költségvetési forrás szükséges. A feladat ellátásához az önkormányzat
158 063 000 Ft-tal, 40 %-al járul hozzá.
- a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatokra 255 053 000 Ft a tervezett kiadás, melyet 92 %-ban
az önkormányzat finanszíroz.
- az önkormányzati feladatokra 561 187 000 Ft működési kiadás került megtervezésre, melyet 65 %ban finanszíroz az önkormányzat..
Beruházásra, fejlesztésre előirányzott összeg 997 219 000 Ft, felújításra 379 901 000 Ft a 2015 évben
tervezett összeg. Jelentős összegű tervezett beruházások és fejlesztések: máriaújfalui szennyvíz hálózat
kiépítése 424 millió Ft, útépítésre 15 millió Ft, parkoló bővítések 42 millió, üzletrészvásárlás 100
millió Ft, műfüves labdarúgó pálya 123 millió Ft, Rábatótfalu ravatalozó 16 millió Ft, térinformatikai
és térfigyelő rendszer kiépítése 54 millió Ft, állatmenhely építése 26 millió, Hársas-tó fejlesztésre 4
millió Ft jut, tervezés, vízrendezés, játszótér szabványosítás 80 millió Ft. A tervezett felújítások: lakás
felújítás 92 millió Ft, vízkár vis major önrész 25 millió Ft, városrészi kultúrház felújítás 20 millió Ft és
a Művelődési ház homlokzat felújítása 20 millió Ft, zeneiskola födém megerősítés 18 millió Ft, a
Színház vizesblokk 16 millió Ft, útfelújítások 128 millió Ft, oktatási intézmények felújítása és
akadály mentesítése 40 millió Ft, vízmű rekonstrukciók 15 millió Ft.

2015. évi költségvetésbe 27 millió Ft működési tartalékot képeztünk. Ebben jelennek meg további
tervezett kiadások, a Civil Alap 5 millió Ft-os keretösszege, vagy rendezvénykeret 15 millió Ft-os
összegben, kisebb pályázati önrészek 3 millió Ft, és a TDM működéséhez 4 milliós keretösszeg.

A Gotthárd-Therm Kft kötvényéhez kapcsolódó kezességvállalásból adódó kötelezettség 307
millió Ft összegben került tervezésre. A fürdő tekintetében a Képviselő-testület többszörösen
kinyilvánította szándékát a működtetés fenntartása kérdésében. Ennek érdekében a
költségvetésben 50 millió forint működési kölcsön összeget terveztünk.
Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 3 287 512 000 Ft-ban, a
kiadási főösszeget főösszege 3 287 512 000 Ft-ban állapítja meg.
Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján
érvényesült az a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési
forráshiány nem tervezhető, ennek megfelelően költségvetésünk egyensúlya biztosított.

Az önkormányzatnak 2015. évben a kötelezően vállalt feladatainak ellátása mellett jelentős önkéntes
feladatot lát el. Biztosítja város az egészségügyi szakellátást, az óvodai és bölcsődei ellátását,
gondozási hálózat és családsegítő szolgálat, továbbá, oktatási intézmények működtetését. Forrást
biztosít a közművelődési intézmények működtetésére, támogatja sportlétesítmények építését és
működtetését.
Ehhez olyan plusz forrásigények járulnak, amelyek előteremtése nagy erőfeszítést igényel és a város
saját bevételeiből kell, hogy megvalósítson.
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A város vezetése elkötelezett a színvonalas szolgáltatások biztosítása tekintetében, ezért
teremtett a 2015. évi költségvetésbe fedezetet további működési kiadásra és jelentős régen várt
beruházásokra.
A 2015. évi önkormányzati feladatok ellátásának folyamatossága érdekében bizottságunk elfogadásra
javasolja Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét, mely csak
szigorú gazdálkodás esetén képes biztosítani az intézmények zavartalan működését. Továbbra is
szükség van az intézmények részéről az ésszerű és takarékos gazdálkodásra, az önkormányzat részéről
a kifizetések kontrolljára. A fegyelmezett gazdálkodás garanciát jelent a hitelezőink számára és
biztosíték a város fizetőképességének megtartásában.

Az elmúlt évek megfontolt gazdálkodása, az erős pénzügyi kontrol biztosítja, hogy 2015. év
sikeres év lesz, költségvetésünk bizakodásra adhat okot és megalapozza a stabil
működésünket.

Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
Szentgotthárd Város 2014. évi költségvetésének az előkészítő munkáiban részt vettek, rendelettervezet elkészítésében közreműködtek, konstruktív együttműködésükkel segítették a tervezési
folyamatot és szakértelmükkel hozzájárultak, hogy elfogadásra alkalmas költségvetés álljon a
Képviselő-testület előtt. „

Virányi Balázs: bizottságunk egyhangúlag támogatta a határozat minden pontját, továbbá a
rendelet módosítását is. Apró kiegészítéssel éltünk, mint minden bizottság, miszerint a
kultúrházak felújítási alapjánál ne legyenek nevesítve a kultúrházak, hanem nevezzük
felújítási alapnak.
Dr. Haragh László: bizottságunk is támogatta a költségvetési rendelet megalkotását, a
felújítási alappal kapcsolatban ugyanezen kiegészítést tettük.
Csendesné Kóbor Ildikó: könyvvizsgáló asszony véleményezi a költségvetés fő számait.
Huszár Gábor: tegnap este jött a hír, hogy a Vis Maior alapból 41 millió Ft támogatást
tudtunk megnyerni. Így közel 170 millió Ft-ot tudunk útfelújításra fordítani.
Hivatalos értesítés még nem érkezett, így még nem kereült átvezetésre a rendeletben.
A pénzügyi bizottságnak volt javaslatom, hoyg a beállított számokon kívül képezzünk 14
millió és 20 millió Ft-os keretet.
Szalainé Kiss Edina : bizottsági ülésen sok szó esett az intézmények felújításáról, javaslom
osszuk 3 csoportra a munkákat és ez alapján ütemezzük majd őket.
Huszár Gábor: ha ezt bizottsági ülésen mkondja el, lett volna idő az átvezetésre. Amit
emondott benne van későbbi határozatokban.
Virányi Balázs: a bevételi oldal némileg még ingatag, és még 20 millió Ft-tal növeljük a
kiadásit? Lenne áthidaló javaslatom, majd térjünk erre vissza a zárszámadás után.
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Huszár Gábor: én nem vagyok ennyire pesszimista, felteszem majd szavazásra és a testület
dönt.
Virányi Balázs: a végcél tekintetében nincs vita. De kérem legyünk racionálisak.
Kardosné Kovács Márta: a januári testületi ülésen elfogadtuk a +20 millió Ft-ot. Csak nem
került igazából átvezetésre.
Dr. Sütő Ferenc: először is köszönetemet szeretném kifejezni, hogy mindenki támogatta
javaslatomat, miszerint ne legyen nevesítve a városrészek a felújítások vonatkozásában.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 1.pont vonatkozásában 7 igen 1 tartózkodás mellett, a 2.pont
vonatkozásában 8 igen 0 ellenszavazat mellett, a 3. pont vonatkozásában 8 igen 0
ellenszavazat mellett , a SZOI felújítása tárgyában 7 igen 1 nem szavazat mellett az
alábbi határozatot hozta.
24/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) bekezdésben meghatározott kötelezettségére
tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegeit a 2. számú melléklete szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben előzetes
adatszolgáltatás adósságot keletkeztető ügylethez : (gépjárművásárlás matti pénzügyi
lízinghez, valamint 15 évre szóló legfeljebb 1,6 milliárd forint beruházási hitel
felvételéhez. ) kér.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi költségvetéshez a következő módosításokat javasolja:
- a beruházások, felújítások vonatkozásában az intézkedési terv márciusra készüljön el.
- Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések adók, lejárt
határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
- A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb
pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.
- Fokozott felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szervek, valamint a 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatosan.
- Ellenőrizni szükséges a SZET Szentgotthárdi Kft-nél a felújítási keret képzését, valamint
annak felhasználását
- a városrészi kultúrházak felújítására létrehozott 20 millió Ft-os keretben ne
legyenek
nevesítve a
városrészek, kezeljék egyben ezt a keretet és ebből
finanszírozzák ezeket a felújításokat;
- A SZOI intézményi felújításra 34 millió Ft-ot javasol tervezni, forrása átcsoportosítás a
felújítási keretből 14 millió forint és ingatlanértékesítési bevétel további 20 millió Ft -tal
történő felemelése
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A rendelet 5§ (4) Működési céltartalék az alábbiakra változik:
a) Pályázati alap működési önrész: 1,6 m/Ft
b) TDM támogatása: 4 m/Ft
c) Intézményi karbantartások
3 m/Ft
d) PKKE rendezvénykeret 1 m/Ft
e) Környezetvédelmi alap 1 m/Ft
f) Közcélú fogl.:
500 e/Ft
g) Közcélú fogl.önrész 1,1 m/Ft
h) PKKE idegenforg. marketing költség 1 m/Ft
i) Városi rendezvénykeret
13 m/Ft
j.) III.Béla jubileumi évfordulójára 400 e/Ft
A képviselő-testület 7 igen – 1 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015 .évi költségvetéséről.
15:37 órakor Csendesné Kóbor Ildikó távozott a teremből.
3./ Napirendi pont:
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.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Szalainé Kiss Edina: bizottsági ülésen nem szóltam hozzá, de nem fogadtam el az
előterjesztést. Akkor azt mondta, nem vagyok minden információ birtokában.
A 2014-es évről korrekt beszámolót kaptunk, de az együttműködési megállapodásban
foglaltak nem valósultak meg teljes mértékbe. Gondolok itt az ifjúsággal kapcsolatos
programokra, vagy a látogatóközpont működtetésére.
Kértem a témában információt az egyesülettől, válaszként 14 darab mellékletet kaptam,
melyből nekem kellett volna kibogarászni a lényeget.
Lényeges kérdés volt, hogy a dolgozóknak milyen végzettsége van. Láttuk, hogy a
munkaszervezetben nagy mozgás van. Jelen pillanatban nincsen az egyesületnél szakirányú
végzettséggel és helyismerettel rendelkező szakember. Javaslom, hogy a jövőben legyen
felvéve ilyen munkatárs.
Huszár Gábor: ezt bele kell fogalmazni a határozatba, teljesen nyilvánvaló.
Virányi Balázs: a szakmaiság megítélése részben objektív, de ilyen feladatellátásnál ez
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igencsak szubjektív dolog. Múlt hónap közepén ment el a munkatárs aki ilyen végzettséggel
rendelkezik, nyilván alkalmas embert találni nem könnyű.
Dr. Sütő Ferenc: én úgy értelmeztem, hogy akik a munkaszervezetben vannak az ő
vonatkozásukban is teljesüljenek a szakmai előírások.
Huszár Gábor: határozott meggyőződésem, hogy a vezetői képesség nem köthető
végzettséghez, diplomához.
Dr. Dancsecs Zsolt: az egyesület létrejöttekor is itt voltam, amikor az együttműködési
megállapodást megalkottuk. Az együttműködési megállapodás a mai napig érvényes. Ebben
az van, hogy az egyesület vezetőjének nem feltétlenül kell ilyesfajta végzettséggel
rendelkeznie. Viszont összességében sa munkaszervezetben dolgozóknak meg kell felelniük a
törvény előírásainak
Lábodi Gábor: a munkaszervezetben változás történt, nem szabadott volna az Andreát
elengedni. Jelenlegi munkatárs Tóth Tímea már dolgozott a szervezetnél márciusban is.
Virányi Balázs: nem a dolgozók szakképesítéséről beszéltem, hanem az elénk letett
beszámolóról.
Többekben felmerült, hogy Károly Andrea vezethetné az egyesületet, ő volt már megbízott
vezető a Művelődési házban, aztán pedig a testület nem bízta meg tovább.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
25/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2014. évi Beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2015. évi Munkatervét az Előterjesztés 2. számú melléklet szerint megismerte
és az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: azonnali határidővel a Pannon Kapu elnöke
tegye közzé azt a felhívást, melyben a szakmai előírásoknak megfelelő végzettséggel
rendelkező kulturális közalkalmazott keres. kötött együttműködési megállapodásban is
benne van, annak is meg kell felelni ).
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Éva elnök
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4./ Napirendi pont:
Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: törvényi hivatkozás szerint az szerepel az előterjesztésben, hogy az ilyen
feladatot ellátó intézmények ill. civil szervezetek nem lehetnek elkötelezettek egyetlen
vallás,felkezet,ill. politikai nézet iránt sem.
Pont úgy gondolom, hogy elkötelezettnek kell lenni az európai kultúra irányába.
Szalainé Kiss Edina: ez egy törvényből való idézet.
Huszár Gábor: nem akarjuk mi szűkíteni vagy átírni a törvényi rendelkezéseket. Elnök úr azt
mondja, hogy igenis az európai kultúra iránt kell elkötelezettnek lenni.
Dr. Haragh László: hiába törvény, szeretném ha erről szavaznánk.
Virányi Balázs: nem hiszem, hogy elkötelezettek lennénk, mindenre nyitottnak kell lennünk,
mint ahogy eddig.
Dr. Dancsecs Zsolt: semmi akadálya ennek a kitételnek. Szavazhat róla a testület.
Lábodi Gábor: ennyi erővel mondhatnánk azt is, hogy különös tekintettel a magyarság
értékeire.
Dr. Haragh László: itt élünk Európa szívében, ezen nem tudunk és nem is akarunk
változtatni. Ezért tettem javaslatot.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület a határozat 1. pontját 5 igen – 1 nem 2 tart. arányban, a 2. pontot 7
igen – 1 tart. arányban szavazta meg.
26/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Kulturális, Közművelődési Koncepciója 2015-2019. dokumentumot az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint megismerte és azzal kapcsolatban alábbi kiegészítést teszi:
a 3.pont egészüljön ki a következő szöveggel : „különös tekinettel a tradicionális
nemzeti értékekre”.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Kulturális, Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó, a 2. számú melléklet szerinti
Cselekvési tervet kiindulás pontként elfogadja, annak végleges formáját a 2015. áprilisi
ülésen tárgyalja.
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Határidő: azonnal, a Cselekvési Terv véglegesítésre: 2015. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
érintett szervezetek
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, tett javaslatot.
Dr. Haragh László: a dolgozók munkáját szeretnék kiemelni, és megköszönni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
27/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkatervét megismerte, azt az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint
hagyja jóvá. Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben
megfogalmazott feladatok végrehajtására.
A Képviselő-testület megköszöni a könyvtári dolgozók ill. könyvtár vezetőjének áldozatos
munkáját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
2./ Napirendi pont:
TDM beszámoló és munkaterv.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor : mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
28/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület éves beszámolóját az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja azzal,
hogy a kiadásokat pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani szükséges.

2.

A Képviselő-testület a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2015. évi
pénzügyi tervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és annak elfogadására a 2015.
márciusi ülésén, a Látogatóközpont további működtetésével kapcsolatos előterjesztés
keretében tér vissza azzal, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében - addig is
- 4 M Ft támogatást tervezni szükséges.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit, TDM elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

3./ Napirendi pont:
Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dömötör Sándor : annyi javaslatom lenne, hogy a polgármester ú a szabadságait ezen terv
szerint vegye ki a jövőben.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
29/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester
2015. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja
jóvá.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Labritz Béla alpolgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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4./ Napirendi pont:
Széll Kálmán portrészobor felajánlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
30/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az UTIBER Közúti Beruházó
Kft. (1115. Budapest, Csóka u. 7-13.) felajánlását, melyben Széll Kálmán volt
miniszterelnökről, ill. belügyminiszterről készült portrészobrot térítés nélkül az
Önkormányzat részére tulajdonba kívánja adni, közérdekű kötelezettségvállalás címén
elfogadja. Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a 2. sz. mellékletben található
Megállapodás
aláírására.
Ugyanakkor az esetleges ÁFA-fizetés kérdését vizsgálni kell. Amennyiben ÁFA befizetési
kötelezttség terhelné az önkormányzatot, a következő testületi ülésre a témát vissza kell
hozni.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

5./ Napirendi pont:
Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzetéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolják, sőt a jogi
bizottság egy 10. pontot is javaolt.
Szalainé Kiss Edina: amennyiben bárkit bármilyen attrocitás ér, kérjük forduljon vagy a
hivatalhoz, vagy a rendőrséghez, hiszen akkor tudunk tenni valamit, ha az információk
eljutnak hozzánk.
Ezzel kapcsolatban egy írásos anyag fog a témában megjelenni a közeljövőben.
Huszár Gábor: ezt mindenképpen elmondtam volna én is.
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Lábodi Gábor: szeretnék köszönetet mondani, előre mutató javaslat van előttünk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
31/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Az egyes külföldi állampolgárok
Szentgotthárdon tartózkodásának helyzete: című Előterjesztést megismerte, az abban foglalt
megállapításokkal egyetért. A jövőre vonatkozóan a kérdés megoldására két irányt javasol.
1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon tartózkodó
külföldiek által okozott közbiztonsági problémák megoldása érdekében lehetőségei szerint
fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá érkező bejelentések esetén biztosítson intézkedő
rendőrjárőrt a helyszínre.
2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a márciustól üzemelő közterületi
kamerarendszer adta lehetőségeket kihasználva lépjen fel különösen nagy súllyal a külföldiek
által közterületen okozott jogsértések esetén
3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a
NAV illetve az ÁNTSZ illetve az önkormányzat megfelelő szerveinek bevonásával célzott
ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók lakóhelyén is. Amennyiben szükséges
ehhez együttműködési megállapodás kötése, akkor ennek koordinálását az önkormányzat is
felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd
Város Önkormányzatát.
4) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az intézményeikben
előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott súlyosabbnak minősülő
eseteket jelentsenek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál is.
5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket leszólító, nekik árukat eladni
kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne vásároljanak, az ilyen tapasztalataikat
haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
által biztosított bejelentő vonalon.
6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy
szervezzék meg a közterületeken lehetséges polgárokat érő zaklatások elleni fellépéshez
ismeretterjesztő kiadvány (szórólap, stb.) készítését és terjesztését. Szentgotthárd
Polgármestere vonja bele ebbe a helyi médiumok képviselőit is.
A szórólapokon a közérdekű telefonszámokat - ahol bejelentést lehet tenni - mindenképpen
jelenjenek meg a kiadványvban.
7) Felkéri Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal a
szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk szerint külföldiek számára
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lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy ezen külföldiek elszállásolása helyett
az önkormányzat által indítandó munkások elszállásolására irányuló önkormányzati
programba kapcsolódjanak be.
8) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi szálláshelyek folyamatos
ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a szálláshelyen huzamosabb ideje már
ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.
9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár végezzen rendszeres ellenőrzést
azokon a közterületi részeken, ahol a külföldiek általában csoportosulni szoktak.
10)
A gépjárműadó kivetésének lehetőségét meg kell vizsgálni a Szentgotthárdon
huzamosabb ideje tartózkodó külföldi állampolgárok esetében.
Határidő: valamennyi pont esetében folyamatos, a végrehajtásról első alkalommal a
2015. májusi ülésen szükséges.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Lábodi Gábor a témáért felelős képviselő

6./ Napirendi pont:
Konferenciarendezés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
32/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2015. május
5-én, a Szentgotthárdon 1944-45-ben elrejtett és innen külföldre elszállított nemzeti kincsek
történetének 70 éves évfordulóján történelmi konferencia rendezésére kerüljön sor a témát
ismerő előadók részvételével.
A felmerülő költségek fedezésére kerüljön benyújtásra pályázat a Vas Megyei Közgyűlés felé.
Határidő: folyamatos, költségvetés összeállítása: 2015. márciusi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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7./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
33/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti
tervnek a jogszabályi változások átvezetése, korábbi módosítások egységbe foglalása
miatti módosítását és a városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselő-testület
által jóváhagyott további módosításokkal, pontosításokkal való kiegészítését.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2007. (IX.27.)
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzatot
áttekintette, kezdeményezi a város teljes közigazgatási területére kiterjedő, új helyi
építési szabályzat elkészítését.
-

a hatályos helyi építési szabályzattal rendelkező tömbterületek esetén a
28/2007. (IX.27.) önkormányzati rendeletbe foglalt helyi építési szabályzat
előírásait egyszerűsített, egységesített formában, az egyeztetések után
összeállított, a Képviselő-testület által jóváhagyott módosításokkal
kiegészítve kell megfogalmazni

-

a hatályos helyi építési szabályzattal nem rendelkező tömbök esetén, az
1997.évi LXXVIII. törvénnyel hatályon kívül helyezett korábbi
szabályozást a városrészi egyeztetések után összeállított, a Képviselőtestület által jóváhagyott módosításokkal kiegészítve kell megfogalmazni

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

8./ Napirendi pont:
Két tusa Diákolimpia megyei döntő.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
34/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja,
hogy a Kéttusa Diákolimpia Vas megyei döntőjét 2015. március 27-én Szentgotthárdon
rendezzék meg, ehhez biztosítja a szükséges helyszíneket (termálfürdő sportmedence,
várkert).

2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetést
és a SZET Szentgotthárdi Kft-t, hogy a Várkertbe tervezett futóversenyhez a megfelelő
körülmények biztosítása, az útvonal javítása, kavicsozása érdekében egyeztessen a
verseny szervezőivel. Felkéri továbbá a St. Gotthárd Spa & Wellnesst üzemeltető
Gotthárd-Therm Kft-t, hogy az úszóversenyhez a szükséges feltételek biztosításával
legyen a szervezők segítségére.

Határidő: 2015. március 27.
Felelős: Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Dr. Simon Margit igazgató
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Karsai Gábor SZET Kft. igazgató
9./ Napirendi pont:
Testvérvárosi pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
35/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Európa a polgárokért Testvérváros-program” kiírásra. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
10./ Napirendi pont:
Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése projekt – vasúti betonaljak elszállítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ma délelőtt aláírtuk a
megállapodást, március 2-án munkaterület átadás van, a projektet semmi sem veszélyezteti.
Dömötör Sándor: bizottsági ülésen elmondtam, és tartom magam ahhoz, hogy csak akkor
tudom ezt elfogadni, ha a betonaljak felhasználása egyben történik, nem tartom jó ötletnek a
darálást.
Huszár Gábor: először én sem tartottam jó ötletnek. Rá kellett, hogy jöjjek nincs igazam,
van az a technika, mely ezen aljakat apró darabokra morzsolja, úgy, hogy elektromágnes
segítségével a vasakat kiszívja. Jó minőségű útalap keletkezik belőle.
Több árajánlatot is bekértünk, így olcsóbban jövünk ki, mintha egyben szállítanánk el.
Virányi Balázs: sokat beszéltünk erről a bizottsági ülésen. Arra is kaptunk ajánlatot, hogy ha
zúzalékot vásárolnánk és abból csinálnák parkolót, még az is drágábbra jönne ki,mint a
darálás.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
36/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, hogy az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 azonosítószámú
„Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekt megvalósítása
érdekében az MNV Zrt. tulajdonában lévő, a projekt megvalósításának területén található
használaton kívüli 1.400 darab vasúti betonalj térítésmentesen kerüljön Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonába. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat vállalja, hogy a
vasúti betonaljak elszállításáról és felhasználásáról gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
11./ Napirendi pont:
Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére.
25

Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: ez egy olyan bonyolult szakterület amihez nem értünk, nem vagyunk ilyen
szintű közbeszerzésre felkészülve.
Lábodi Gábor: Bizottsági ülés után utána néztem a cégnek, és az derült ki, hogy a háttérben
offshore cégek állnak.
Virányi Balázs: ismerem a cég hátterét. Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a piacon a
lehető legjobb árakat érje el. Ez a cég képes volt erre.
Dr. Dancsecs Zsolt: A nemzeti vagyonról szóló törvény az, amelyik tiltja, hogy a lényegében
offshorrnak minősülő cégekkel illetve az ilyen háttérrel rendelkező cégekkel az önkormányzat
a vagyonát érintő ügyekben szerződést kössön. Ez azonban nem ilyen ügylet, a cég pedig egy
Magyarországon bejegyzett társaság.
A testület még hosszasan tárgyalta a napirendet, de javasat nem született.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
37/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a földgáz energia beszerzése
kapcsán megbízza a polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei
vonatkozásában a 2015. július 1-től 2016. október 1-ig tartó szerződéses időszakra jóváhagyja
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti csatlakozási szándéknyilatkozat aláírását mely
szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata csatlakozik a Sourcing Hungary Kft., mint
független energia szekértő szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében
csoportos energia beszerzésekre létrehozandó szerveződéshez.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testüélete jóváhagyja az Előterjesztés
2. számú melléklete szerinti Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló
szerződés aláírását.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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12./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014 .évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
13./ Napirendi pont:
Új szociális rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatás és egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól.
14./ Napirendi pont:
Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal, hogy a Tompa Mihály
utca ill. a Váci Mihály utca kerüljön felújításra, ill. azok amik a Vis Maiorból kimaradtak.
Dömötör Sándor: a Tompa Mihály utca mindeképp felújításra szorul.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

27

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem ill. 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
38/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó
önkormányzati burkolat-felújításokkal érintett területeket az alábbiak szerint határozza meg:
Az önkormányzat idei évre tervezett költségvetésében burkolat-felújításra elkülönített
keretből kerüljön felújításra a Tompa Mihály ill. a Váci Mihály utca. A keretből fennmaradó
összegből a beadott vis maior pályázatban meghatározott utcák felújítása során a pályázatból
nem finanszírozott felújítási munkálatok költségeit kell finanszírozni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
15./ Napirendi pont:
Ingatlan vásárlási kérelem. ( Gaál Ferenc )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, nem javasolja a terület eladását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
39/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 732/3 hrsz-ú,
1281 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 tul. arányban az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,
valamint vízdíj hátralékáról.
Előadó: Karsai Gábor a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
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Huszár Gábor: három bizottságunk tárgyalta, mindhárom javasolja elfogadásra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
40/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- és vízdíj hátralékáról szóló Beszámolót
megismerte és elfogadja.
A polgármester és a jegyző kezdje meg a tárgyalásokat a VASIVÍZ Zrt képviselőivel annak
érdekében, hogy a vízdíjhátralékok csökkentése érdekében az egyedi vízfogyasztás - mérés és
elszámolás megtörténhessen.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
17./ Napirendi pont:
Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor : jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
41/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti szentgotthárdi
29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség havi bérleti díját a bérleményben megvalósított komfortfokozat
növekedés ellenére 2016. év december. 31-ig változatlanul hagyja. A bérleti díj
komfortfokozat emelkedése végett történő emeléséről ezen időpont előtti testületi ülésen tér
vissza.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
42/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/A/16 hrsz-ú üzlethelyiségre 2011.
október 21-én megkötött és azóta többször módosított Bérleti szerződés módosításához az
előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csak
abban az esetben írja alá a 3. számú melléklet szerinti szerződésmódosítást, ha ezzel
egyidejűleg a Bérlők elkészítik a bérleti szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegét és
azt valamennyi bérlő már aláírta. Felkéri a Bérlőket, hogy a jövőbeni módosítások
kezdeményezésekor már a kérelem benyújtásakor adják be a bérleti szerződés tervezett
módosításának- és a bérleti szerződésnek az egységes szerkezetbe foglalt szövegtervezetét.
Határidő : a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2015. március 16.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
19./ Napirendi pont:
Együttműködési megállapodás az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal.
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Egy pályázat beadásához kell
nekik ezen megállapodás.
Szalainé Kiss Edina: szeretném megkérdezni, hogy hol lesz a lovarda?
Lábodi Gábor: sátras megoldásban gondolkodnak, konkrét helye is lenne.
Szalainé Kiss Edina: esetlegesen akkor a Várkertben is fel lehetne állítani, időszakosan.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
43/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte az előterjesztést az
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal kapcsolatban.
Az Alapítványt támogatandónak ítéli és felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy
aláírja az Alapítvánnyal kötendő, az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti elvi
együttműködést szorgalmazó megállapodást.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
20./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelem – a 125 éves szakképzés támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
44/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium kérelmét megismerte, és az intézmény 125 éves jubileumi rendezvénysorozatához
400.000,- Ft támogatást biztosít a 2015. évi költségvetés működési céltartalékában tervezett
összeg terhére azzal, hogy
-

a támogatással az intézmény 2015. december 31-ig számlákkal elszámol az
Önkormányzat felé,
az intézmény a rendezvény során az Önkormányzatot támogatóként
megjeleníti/feltünteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Tóthné Nagy Emese igazgató
III. EGYEBEK

Dömötör Sándor: többenjelezték, hogy a SMATCh mögötti részen egyetlen világító test sem
ég. Ez tegnapi információ.
Dr. Sütő Ferenc: tegnapi városrészi ülésen hangoztak el a következők, megoldást várnak a
harangláb melleti hársfa kivágása ügyében.
Szeretném ha sor kerülne a jövőben a városrészen található játszótér állapotának
felülvizsgálatára. Ill. található a játszótér közelében egy vízóra akna, melyet jó lenne
elkeríteni.
Polgármester úr korábban azt mondta, hogy majd az egyebek napirendi pont keretében
elmondja, hogy hol érhetőek el a légszennyezettség mérő adatai.
Huszár Gábor: ha megkapom az információt, azonnal megosztom.
Szalainé Kiss Edina: a jakabházi falugyűlésen is elhangoztak kérések, ezeket továbbítottam a
városüzemeltetés felé.
Egy kérést szeretnék tomácsolni, a bekötőúton esedékes lenne a hídkorlát lefestése iil.
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valamiféle prizma elhelyezése, mert ott nincs világítás, így balesetveszélyes.
A kihelyezett zászlóknál pedig közel vannak az ágak, jó lenne megmetszeni őket.
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy a jövőben a Szentgotthárd című újságban úgy
jelenjenek meg a dolgok, ahogy elhangoztak. Például: engem idéz főszerkesztő asszony,
„Lábodi Gábor szerint az internetelérést illetően a megye városai közül egyedül Répcelakot
előzi meg”. Nem én szerintem, a településfejlesztési koncepcióból vettem ki az adatokat.
Valamint szeretném kérni szerkesztő asszonyt, hogy köztünk zajlott levelezéssel kapcsolatban
járjon el etikusan, nem kell továbbítani az Önnek elküldött levelemet volt alpolgármester
úrnak.
Huszár Gábor: mikori dátumú az elküldés? Mert ha régi, akkor lehet, hogy még
alpolgármester volt, hiszen ő volt megbízva azzal is, hogy felügyelje az újság szerkesztését.
dr. Haragh László: Dózsa György utcából jelezték, hogy szeretnék ha sűrűbben lennének a
lámpák az utcában. Igazából vannak világító testek, de nem üzemelnek.
Huszár Gábor: meg kell nézni mennyire szükséges.
Fekete Tamás: évekkel ezelőtt 104 világító testet lekapcsoltattunk, ez nyilván a Dózsa
György utcát is érinthette. Felül fogjuk vizsgálni.
Huszár Gábor: kérek mindenkit, hogy tolmácsolja a következő információt, 2,5éve azon
dolgozom, hogy bevezessük az egyénileg szabályozható rendszert. Nem kell messzire menni,
éjfél után az utcák Németújváron majdnem, hogy sötétek. Az energia drága, az éjszakai
világítás csökkentése a cél.
Kardosné Kovács Márta: Fekete úrnak jelezném, hogy a Zöldfánál meg kellene jelölni a
parkolási lehetőséget. Van ott egy gázcsonk, mely vagy sérült vagy csak elborult, meg kellene
nézni.
Jó lenne ha a Hársas tóhoz vezető bekötő utat is rendbe tennénk vagy tetetnénk, ha nem
mienk.
Huszár Gábor: Ígértük a légszennyezettségi adatok elérhetőségének a megadását.
légszennyezettséggel kapcsolatban, Zöld Szentgotthárd honlap, és a „Kapcsolat” fülre
kattintva feljövő oldalon található.
Fekete Tamás: szeretném elmondani, hogy a Győri Környezetvédelmi Felügyelőség ennek a
projektnek a gazdája. A Széchenyi Iskola portájától nem messze egy megjelenítő monitort
fognak felszerelni, melyen ezek az adatok láthatóak lesznek.
Ezen monitoron megjelenő adatokhoz az önkormányzatnak semmi köze, mint ahogy a
portálon megjelenőkhöz sincs.
Nem egy légszennyezettség mérő van egyébként városunkban, hanem minimum kettő.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:12 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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