Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
502-19/2015. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-én
14: 05 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs (15:45 órától),
Lábodi Gábor,
dr. Sütő Ferenc,
Szalainé Kiss Edina képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Császár Tamás Szentgotthárdi Tankerület vezetője.

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 a „Szentgotthárd város
közvilágításának korszerűsítése.„ ill. „ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.” című
előterjesztéseket.
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre” valamint,
 „Javaslat a „Szentgotthárd Díszpolgára” kitüntetésre”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
136/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése” és a „Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás” című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre.”, valamint
 „Javaslat a „Szentgotthárd Díszpolgára” kitüntetésre.”
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:
Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös
tanév tapasztalatairól. A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbatvétele. A
feladatellátásban a KLIK-kelvaló együttműködés lehetőségeinek vizsgálata.
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:
Közterület-fenntartási, - fejlesztési cselekvési terv felülvizsgálata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 8. 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:
Képviselői indítvány a településen élő ifjúság önkormányztai működésbe való bevonására.
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Kutyamenhely ( ebrendészeti telep ) működtetése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
A Falugondnoki Szolgálat kérelme – az Efi további működtetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. 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 /
6./ Napirendi pont:
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Támogatási szerződés kötése a Szentgotthárd-Térvidéki Munkások és Lelkesek
Egyesületével.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Civil keret felosztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. 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:
Koszár Zsolt támogatási kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Skorpió Kick-Boksz SE kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. („Partium” AMI) kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
A polgármester jubileumi jutalma.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
Áramforrás kiépítése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módsoítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1988. (III.26.) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. A lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV:27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. 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 /
15./ Napirendi pont:
Az új „városközponti” parkoló megépítésével kapcsolatos közlekedésszervezési kérdések,
fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása, fizetőparkolók üzemeltetése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Terület eladási kérelem.
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 /
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Városi Televízió ügye.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
21./ Napirendi pont:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: polgármesteri beszámoló következik, a két üls közt történt fontosabb
eseményekről.
Május 29-én, Felsőszölnökön, az Országos Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
megalakulásának 20. és a Szlovén Rádió 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
tettem tiszteletemet.
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Június 1-jén az MKB Bank szombathelyi székhelyének igazgatóját fogadtam, majd a délután
folyamán a Pedagógus Napot tartottunk, ahol a pedagógusokat köszöntöttük és kitüntetéseket
adtunk át. Az igazán színvonalas rendezvényért köszönet minden szervezőnek, a
kitüntetetteknek pedig ezúton is gratulálunk.
Június 2-án Tilcsik Györggyel, a Vas Megyei Levéltár igazgatójával tárgyaltam, majd Aporfi
László tanár úrral találkoztam.
Június 3-án a Bűnmegelőzési Bizottsági ülésén vettem részt.
Június 8-án a „Széll Kálmán és a századforduló Szentgotthárdja” elnevezésű kiállítást
nyitottam meg a Hivatal előterében. A megnyitón tiszteletét tette a Vas Megyei Levéltár
igazgatója és több munkatársa is, hiszen a kiállítás anyagának egy részét a levéltár bocsátotta
rendelkezésünkre.
Június 9-én Josef Korpitsch mogersdorfi polgármesterrel találkoztam Paukovits Helmut, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kíséretében.
Június 10-én egész nap Budapesten tárgyaltam.
Június 11-én reggel Szombathelyen voltam, utána Router Net Kft. képviselőivel tárgyaltam,
majd Sanca Gézát fogadtam.
Június 12-én a Ligetben felállított sakkasztal avatásán vettem részt, ezután az időseket
köszöntöttem a Városi Gondozási Központban, majd a Széchenyi István Általános Iskola
ballagási ünnepségére mentem, onnan Budapestre utaztam, ahol a sportcsarnok ügyében
tárgyaltam.
Június 13-án a városi sportnapot Labritz Béla alpolgármester úr nyitotta meg.
Június 15-én épület felújítási projektmenedzserekkel tárgyaltam, majd a nap folyamán a város
intézményeibe kísértem őket.
Június 16-án Jennersdorfba mentem Ilyésné dr. Fetter Anna településfejlesztési ügyintézővel
a Vossen Frottier Textilipari Kft és a Linz Textil Holding AG csatlakozásának 10. évfordulója
alkalmából tartott fogadásra. Délután az étteremtulajdonosokkal és a szállásadókkal
tárgyaltam a Szerelmesek Fesztiváljával kapcsolatban, utána Nagy Imre tiszteletére rendezett
megemlékezésre mentem.
Június 17-én a 8 milliomodik motor átadása alkalmából tartott ünnepségen vettem részt az
Opel Szentgotthárd Kft. gyárában.
Június 18-án, Budapesten tárgyalásokat folytattam, egyebek közt az M8 autóúttal
kapcsolatban a Földművelésügyi Minisztériumban.
Június 19-én az Arany János Általános Iskola tanévzáró ünnepségére mentem, majd a
Rendelőintézetben tárgyaltam. Ezután Vasivíz Zrt. tulajdonosi egyeztetésen vettem részt
Szombathelyen, később a Selyemgyári kiállítást nyitottam meg a Pável Ágoston Helytörténeti
és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban.
Június 22-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, illetve az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
2015. június 23-án ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. A Körmenden
rendezett Európai Területi Társulási Szimpóziumon Labritz Béla alpolgármester úr vett részt.
Június 24-én a buszpályaudvar projekttel kapcsolatos megbeszélésen, majd a települési
rendezési tervekkel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. Szigorítottuk az eljárás rendjét,
kéthetente egyeztetés lesz a tervek állásáról.
Sport események:
A IV. KORCSOPORTOS TELEKOM ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ
Debrecen adott otthont a IV. korcsoportos fiú labdarúgó országos döntőnek 2015. június 0507.között. A 19 megyei bajnok és a főváros legjobb iskolája képviseltették magukat. Vas
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megyét a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 8. g és 9. g osztályos tanulói
képviselték a megyét és városunkat.
A csoport meccseken 3 győzelem mellet egy döntetlen volt a gimis fiúk mérlege, ezzel
megnyerték csoportjukat. Az egyenes kieséses szakaszt egy könnyed 6-1győzelemmel
kezdtek a fiúk, majd az elődöntőben téglási iskola ellen büntetőkkel nyertek. A fináléban az
addig 100 %-os budapesti II. Rákóczival kerültek szembe, ahol gotthárdi gimisek 3-1-es
győzelemmel érdemelték ki a diákolimpiai bajnoki címet. Két különdíjat is megkaptak: a
legjobb kapus díját Szabó Bálint, a legjobb edző díját pedig Pável Tamás nyerte el. A csapat
tagjai: Báger Norbert (8. g), Fehér Márk (8. g), Kovács Kristóf (9. b), Könye Ádám (9. g),
Majczán Kevin (9. g), Mesics Roland (8. g), Sulics Bálint (8. g), Szabó Bálint (8. g), Szőke
Krisztofer (8. g) Testnevelő: Pável Tamás edző Pukhely Zoltán.
Jó tanuló jó sportoló pályázat
Nyilvánosságra hozta az idei "Jó tanuló - Jó sportoló" pályázat nyerteseinek listáját az Emberi
Erőforrások Minisztériuma. Öt korcsoportban pályázhatnak diákok, illetve a felsőoktatási
hallgatók. A sporteredmény tekintetében a hazai országos bajnokságban vagy nemzetközi
versenyen való eredményes szereplést vették figyelembe az elbírálásnál, illetve csak a Magyar
Olimpiai Bizottság által regisztrált sportágakat fogadták el a pályázathoz. Szentgotthárdról
Cseh Máté Tamás pályázott sikeresen a IV. korcsoportban. Ő a kiváló tanulmányi
eredménye mellett az atlétika sportág Diákolimpia Ügyességi És Váltófutó Csapatbajnokság
távolugró csapatversenyén nyert társaival Diákolimpiai Bajnoki címet, ezért és a tanulmányi
eredményével sikeresen elnyerte a Jó tanuló jó sportoló címet.
Kérnék mindenkit, hogy vigye a hírt, a szentgotthárdi fürdő minden kitűnő tanulónak
ingyenes belépést biztosít a július 1. és augusztus 30. között. A belépés feltétele a kitűnő
bizonyítvány bemutatása.
A polgármester szabadsága:
2015. május hó
A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv
2015.05.18.- 2015.05.22 .
5 nap
2015. június hó:
A polgármester szabadságolási ütemtervében 2015. június hónapra nem lett szabadság
ütemezve, de 2015. június 25-én szabadságon leszek.
Így a ténylegesen igánybevett szabadság 5 nap helyett, 1 nap.
Kedves Szentgotthárdiak!
Legközelebb augusztus végén találkozunk majd, mindannyiuknak kellemes nyarat, a
gyerekeknek tartalmas vakációt kívánok!
Természetesen ha az energetikai pályázataink nyernek, tartunk rendkívüli testületi ülést.
Legutóbb azt mondtam, hogy nyilvánosságra hozom azok névsorát akik jelentős
közműtartozást halmoztak fel. Megkaptam a távhőszolgáltató tekintélyes listáját is, nem ritka
az 1 millió Ft-on feletti tartozás. Nem fogok konkrét neveket olvasni, csak körülírom a
címeket: Mártírok út 1. 2.,3.,4. emelet; Mártírok út 4. , Szabadság tér 4., Árpád út 9/B, Árpád
út 11., Árpád út 15., Árpád út 17. Több, mint 26 millió Ft a kintlévőség a távhőszolgáltatónál.
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Természetesen tudjuk, hogy mindenki kerülhet rendkívüli élethelyzetbe, itt most azokról
beszélek akik nem közreműködőek.
Dr. Sütő Ferenc: június 18-án lehetőségem nyílt Moravske Toplice – be látogatni, látogatás
célja leginkább a turizmus és az idegenforgalom területén való együttműködés erősítése volt.
Delegáció tagjai voltak Kissné Köles Erika, Szlovén Nemzetiségi Szószóló, dr. Simon Margit
a Gotthárd-Therm ügyvezetője és Poszavecz- Hegedűs Katalin TDM munkatársa. Mind a
fürdő, mind a TDM partnert szeretne találni Toplice-ben.
A szlovén fél nyitott az együttműködésre.
Június 20-án délelőtt, a szombathelyi Székesegyházban dr. Veres András megyés püspök
diakónussá szentelte, városunk szülöttjét, Takács Andrást. Jövőre június 18-án lesz az ő pappá
szentelése.
Szomorú dolog, szemtanúja voltam annak a balesetnek mely ugyanazon napon történt a
máriaújfalui útelágazásnál. Itt kérnék mindenkit, hogy kezdeményezzük a forgalomlassító
sziget kialakítását azon a szakaszon.
Huszár Gábor: az említett útszakasszal kapcsolatban már többször megkerestek minket. A
forgalomlassító sziget kialakításának olyan kritériumai vannak, melyeket jelenleg nem tudunk
teljesíteni.
Sokkal nagyobb problémát jelent egyébként a buszhoz igyekvők ill. a kerékpárosok
biztonsága. A városrészt igazi beleterületté kellene már nyilvánítanunk.
Lábodi Gábor: a hónap közepén ülésezett Zsida-Zsidahegy városrészi önkormányzat, ahol
Labritz Béla alpolgármester úr, és Fekete Tamás is részt vett. Sok helyi problémára találtunk
rögtön megoldást, és a többi is már folyamatban van.
Május végén ülésezett a Vas Megyei Közgyűlés ahol együttműködési megállapodás kötettett a
Szlovén Nemzetiségekkel, ez Sütő képviselőtársunk munkáját dícséri.
Volt rendőrségi bezsámoló is, mely után azon a hírek terjedtek, hogy az én felszólalásom
miatt váltották le a körmendi rendőrfőkapitányt. Erről szó sincs.
Egyébként biztosítottak afelől, hogy nagyobb rendőri jelenlét lesz Szentgotthárdon. Hiszen
pár hét nyugalom után ismét megjelentek a román árusok a városban.
Ennek kapcsán szeretném megkérdezni polgármester uratk, hogy a májusban tett ígéretének
eleget tett e, felkereste a szentgotthárdi szállásadókat?
A Megyei Népegészségügyi Intézet beszámolóját a héten fogja tárgyalni a közgyűlés,
melyben elkeserítő adatok találhatóak. Egyértelműen leírja az anyag, hogy a szentgotthárdi
járásban a megyei átlag felett jóval magasabban szerepel a légúti megbetegedésben elhunyt
férfiak száma. Ez valószínűleg kapcsolatban hozható a finom por koncntrációval.
Azt gondolom, hogy az ÁNTSZ jelentése arról, hogy romlik városunk levegőjének minősége,
nem csak riogatás. Javaslom ezen problémának nézzünk utána.
Huszár Gábor: ezügyben már volt ombudsmani jelentés és vizsgálat is. Arról van szó, hogy
a szociális otthon lakói között nagyon magas a légúti megbetegedésben szenvedők száma, és
ezen számok rá vannak vetítve a szentgotthárdi összadatokra.
Dr. Dancsecs Zsolt: én a pesti jogi karra jártam, ahol a kar fontos embere volt a
szentgotthárdi származású Dr. Kovacsics József professzor úr, aki a statisztikai tanszék
vezetője volt. Ő mondta, hogy Szentgotthárd helyzete nagyon speciális, hiszen ez egy olyan
település, ahol csaknem a lakosság 10 %-a a Szociális Otthon lakója, többnyire beteg ember,
az intézet ittléte miatt ez a statisztika szintjén örökké problémát fog okozni, torz adatokat fog
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produkálni.
Lábodi Gábor: akkor ennyi erővel a rendőrségi statisztikákat is meg lehet kérdőjelezni.
Kérdésem továbbra is fennáll, a szállásadók felkeresése megtörtént e?
Huszár Gábor: egyelőre nem, jegyző úrral azon dolgozunk, hogy ezt milyen formán lehetne
megtenni, de még nem találtunk jogi megoldást.
Dr. Dancsecs Zsolt: az a legnagyobb probléma, hogy a munkáltatóktól nem kaptunk olyan
igényt, hogy a dolgozóiknak szüksége lenne lakásokra.
Későbbi előterjesztésben előttünk lesz, hogy az OPEL például még a laktanya
vonatkozásában is mintha hátrébb akarna lépni egy kicsit.
Kardosné Kovács Márta: szeretnénk ha elmondaná polgármester úr, hogy mire jutott a
fürdővel, hotellal ill. sportcsarnokkal való tárgyalások kapcsán.
Korábban bizottságunk javaslat volt, hogy készüljön ütemezés a lakások felújítása kapcsán, a
becsatolt anyag pedig nem konkrét.
Például a Széll Kálmán tér 19. kapcsán le van írva, hogy várhatóan június végéig elkészül a
terv. Ha elkészül milyen felújítás fog történni?
További nyitott kérdés, hogy csak homlokzatot újítunk fel vagy komplett épületet.
A Széchenyi út 18-ban csak egy lakó van, akkor nem ott kellene felújítást eszközölnünk?
A költségvetésben minden évben biztosítunk ilyen célra forrást, akkor költsük is el felújításra.
A farkasfai iskolával kapcsolatban is arról volt szó, hogy augusztusra készülnek tervek. ost
pedig az van az előterjesztésben, hogy még se készítessük el a tervet.
A SZET Kft.-nek is van becsatolt anyaga, melyben leírja, hogy némi felújítást, karbantartást
tudna végezni. A felsorolásban szerepel a következő tétel, felújított lakásokban nyílászáró
csere, 2,5 millió Ft-ért. Miért nem cseréltük már a felújítás során? Nem biztos, hogy ez a tétel
a legfontosabb a sok, rossz állapotban lévő lakás vonatkozásában. Összesen 7 millió Ft-ot
tudna a SZET Kft. ilyen célra fordítani.
Korábban úgy határoztunk, hogy a kft.-nek a lakbérekből befolyó összeg 1/3-át vissza kell
forgatni felújításra.
A laktanya ügye is előttünk van, de ezzel kapcsolatban is kérném, hogy konkrét, részletes
előterjesztés készüljön a témában, gazdasági számításokkal alátámasztva.
A májusi testületi ülésen nem fogadtuk el a SZET Kft. elénk terjesztett üzleti tervét, kértük
annak pontosítását, átdolgozását június hónapra. Ez nem történt meg, záros határidőt kell
ennek kapcsán szabnunk.
Huszár Gábor: van ezügyben javaslat is, fel fogom olvasni a szavazásnál.
Szalainé Kiss Edina: a selyemgyári kiállítást szeretném mindenki figyelmébe ajánlani. Azt
gondolom, hogy a mozi mellett másik büszkeségünk a Pável Ágoston Múzeum. A múzeum
melletti parkoló kapcsán korábban ígéretet kaptunk, hogy a lyukak fel lesznek töltve, de még
nem történt meg.
Szeretném kifejezni köszönetemet az Életfa Baráti Körnek, hiszen az ő meghívásukra előadást
tartott Pál Feri atya városunkban. Színvonalas, teltházas előadás volt, de kellemetlenül
éreztem magam, hiszen a színház felújítása miatt végig hegesztőszagot lehetett érezni, ill.
kellemetlen volt, hogy nem lehetett megoldani a nézőtéri világítást. Kicsit lelkiismeretesebben
kellene a színháznak a befogadott programokhoz viszonyulnia.
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Labritz Béla: hallható a hozzászólásokból, hogy mennyi probléma vár megoldásra. A
fogadóórán is ezzel találkoztam.
A kintlévőségek kapcsán egy koncepciót ki kell alakítani, mindenképp lépni kell a témában.
26 millió Ft óriási pénz a városnak, például a SZET Szentgotthárdi Kft. ebből a pénzből
gépeket tudna vásárolni.
Rábatótfalu városrészen is történt baleset az elmúlt időszakban. Régóta kérjük, hogy a
települést jelző táblát helyezzük arrébb Szakonyfalu irányába, most ezt a táblát kidöntötték
egy villanyoszloppal együtt.
Többünket megkerestek azzal kapcsolatban, hogy az elektronikai hulladékot a SZET Kft.
visszautasítja, nem engedi a telephelyen elhelyezni. Türelemre intenék mindenkit ennek
kapcsán, a SZET Kft. –nek fogadnia kell az ilyesfajta hulladékot.
A hulladékudvar azért nem nyitott még meg, mert keressük azt aki üzemeltetni fogja, jogi
kérdések rendezéséről van szó.
Dr. Haragh László: a kethelyi patak kipucolása megtörtént, de a kezdeténél 20-30 méteres
rész elmaradt. Az ott lakók szerint időközben még töltődött a terület, a növényzet felfogja a
hordalékot. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel a szakasszal mi a műszaki osztály terve, nem
kerül kitisztításra?
Dömötör Sándor: mióta elkezdődtek a buszpályaudvar építésének munkálatai, az ott
található vendéglátóhely forgalma drasztikusan visszaesett. Az elmúlt hetekben
megkezdődtek a földmunkák is, melyek tovább rontanak a helyzeten.
Csak a teraszon tudnak parkolni az autók.
A bérlő és a tulajdonos nem ugyanazon személy, a tulajdonos pedig a bérlő jogait nem
képviseli megfelelően. A bérlő az ott folyó munkálatok várható időpontjáról írásban sosem
kapott tájékoztatást.
A bérlő augusztus elejével felmondta a bérleti szerződést. Nem hiszem, hogy a beruházó
semmilyen kompenzációt nem nyújthat ilyen esetben.
A farkasfai iskola kérdése felmerült, a jövőben más megvilágításba kerülhet az épület
hasznosítása, országos kerékpártúra útvonalának megállója lehetne belőle. Amennyiben több
információm lesz a pályázattal kapcsolatban, tájékoztatni fogok mindenkit.
Huszár Gábor: a vendéglátóhellyel kapcsolatban az lenne a normális megoldás ha a
tulajdonos eltekintene a bérleti díjtól. A forgalomkiesést a tulajdonosnak kell megfelelő
módon kezelni.
Dr. Haragh László: azt javasolnám Lábodi úrnak, hogy tolmácsolja a statisztikával
kapcsolatban elhangzottakat a Megyei Közgyűlés felé.
Kardosné Kovács Márta: a farkasfai iskola vonatkozásában, javasolnám, döntsünk milyen
irányba megyünk a jövőben.
A sportcsarnokkal ill. hotellal kapcsoaltos kérdésemre nem kaptam még választ.
A gondozatlan területek vonatkozásában is látunk anyagot az előterjesztésben, de az
intézkedésekről már nem. Javasolnám, hogy az augusztusi testületi ülésre készüljön
beszámolót ennek kapcsán.
Dr. Dancsecs Zsolt: az elhanyagolt területek kapcsán el kell mondanom, hogy június 30. az a
törvényi határidő, ami előtt nem tudunk intézkedni.
Huszár Gábor: múlt hét csütörtökön aláírásra került az adásvételi szerződés, a szálloda
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eladásra került. Remélhetőleg szeptember már nyitni fog. Ezzel párhuzamosan folynak a
tárgyalások a fürdő kapcsán is, megérkezett az Erste Bank ajánlata a hitel forintosítására, ill.,
hogy milyen feltételekkel engedné a kötvény átalakítását hitellé.
Jövő kedden tárgyalunk a csarnok ügyében, a város vissza fogja kapni a terüetet, meg fogja
kapni az épületet, és fedezetet kap a befejezéshez. Reményeink szerint az idei évben át lehet
adni a sportcsarnokot.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
137/2015. 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.
A Képviselő-testület felhívja a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetését, hogy haladéktalanul
gondoskodjon üzleti terv készítéséről, továbbá az ügyvezetés adjon választ arra, hogy
miképpen tervez ebben az évben lakást felújítani a lakbérekből elkülönített összegből.
A gondozatlan ( kaszálatlan ) területek vonatkozásában történjenek intézkedések, melyekről
az augusztusi ülésen be kell számolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös
tanév tapasztalatairól. A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbatvétele. A
feladatellátásban a KLIK-kelvaló együttműködés lehetőségeinek vizsgálata.
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: mindhárom bizottságunk elfogadásra javasolja. A határozat 2. pontjában
felsoroltak rutinszerűen működnek.
Dr. Sütő Ferenc: eszközkezelő bizottsági javaslata az volt, hogy az intézményvezetők a
jövőben készítsenek beszámolót arról, hogy mikor milyen pályázatokon indulnak.
Kardosné Kovács Márta: szeretném megköszönni a beszámolókat készítők munkáját,
tartalmas anyag van előttünk.
A jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni az együttműködésre, és nem szabad olyasminek
előfordulnia, hogy egy probléma évekig húzódik.
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
138/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 2014/2015.
nevelési évről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné, SZEOB igazgató
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési
intézmények működtetéséről szóló tájékoztatót megismerte jóváhagyja és az alábbi
kiegészítésekkel hagyja jóvá:
- a nagyobb munkálatok előtt pontos egyeztetések történjenek az érintett
intézményvezetőkkel,
- biztosítani kell a működtetésben érintett szervezetek – karbantartók, étkeztetést
biztosító szolgáltató, városüzemeltetés, karbantartók – időszakos egyeztetési
lehetőségét,
- a nagyobb felújítási munkákat 1 évre előre, a költségvetés összeállítása előtt kell
felmérni és összeállítani,
- negyedévenkénti közös bejárásokon ellenőrizze a városüzemeltetés, a SZET KFT
és az intézmény vezetője az adott intézmény aktuális karbantartási igényeit,
- kerüljön sor a működtetői és fenntartói oldalról rendelkezésre álló
közfoglalkoztatott kapacitás egyeztetésére.
3. A pályázatokon való indulást szorgalmazni kell, és információkat kell kérni az
intézmények vezetőitől aról, hogy eddig milyen pályázatokon indultak és esetleg
milyenen nyertek – ezekről a Képviselő-testület kapjon egy összesítő táblázatot.
Határidő: 2015. augusztus15.
Felelős : Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforr. Vezető

3./ Napirendi pont:
Közterület-fenntartási, - fejlesztési cselekvési terv felülvizsgálata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.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.
Dr. Haragh László: a Kethelyen található Brenner János teret szeretnénk felvetetni a kiemelt
zöldterületek közé. Külön költségvetési igénnyel nem járna.
Huszár Gábor: a szobor körüli rész egyébként is kiemelten kezelendő, de elfogadható a
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javaslat.
Kardosné Kovács Márta: bizottsági ülésen kritikát is megfogalmaztunk. Az előterjesztésből
kiderül, hogy bizonyos keretösszegek nem elegendőek, emelésük szükséges. Ezt csak abban
az esetben tudjuk megtenni, ha látjuk mögötte a számokat.
Azt is megfogalmaztuk, hogy az intézmények környezetére nagyobb figyelmet kellene
fordítani a jövőben.
Szalainé Kiss Edina: több kiegészítésem is lenne a határozathoz. Többek között, hogy a
városrészeken is vezessük be a virágosítást. Többen jelezték, és személyes véleményem is,
hogy ligeti játszóteret valamilyen formán el kellene keríteni, akár sövénnyel, hiszen elég
közel van az úttesthez.
Huszár Gábor: a városrészeken jogos igény a virágosítás, viszont a SZET Szentgotthárdi
Kft. jelenlegi kapacitásával nehezen képzelhető el.
A ligeti játszótér melletti utca nem véletlenül lett egyirányúsítva, de lehet, hogy célszerű az
elkerítés.
Labritz Béla: támogathatónak tartom a cselekvési tervet.
Elkészült az épület melletti parkoló és biciklitároló. Jó lenne az épület előtti régi
kerékpártárolót megszüntetni, esetleg figyelem felhívó táblát kihelyezni.
A Várkert rehabilitációjával kapcsolatban beszéltem Gyökös úrral, folyamatosak a
munkálatok, többek között egy sétálókert kialakítása. A Színpad a napokban megújul.
A strand területének reabilitációján dolgozni kell a jövőben.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
139/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Közterület - fenntartási-, és -fejlesztési cselekvési terve 2014 –
2019.” dokumentum 2015. évi felülvizsgálatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
megismerte, a Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-fenntartási- és
-fejlesztési Cselekvési Tervének (2014 – 2019.) megvalósulásáról c. dokumentumot az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint megismerte, mindkét dokumentumot elfogadja.
 Kerüljön be a kiemelt zöldterületek közé a Brenner János tér.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a jövőben az intézmények környezetére, udvarára, és
az ottani zöldterületekre
 a SZET Szentgotthárdi Kft mutassa ki tételesen, hogy mennyibe kerül a területek
gondozása
 városrészeken is legyen virágosítás a ligeti játszótér elkerítése ( sövény vagy kerítés )
 a volt strandterület rehabilitációját el kellene kezdeni
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
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II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7. 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.
140/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató
2./ Napirendi pont:
Civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 8. 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: belső ellenőri jelentés van előttünk. Mindhárom bizottság elfogadásra
javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
141/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Civil szervezetek által ellátott
önkormányzati feladatok vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az
abban leírtakat elfogadja.
Határidő:

a közlésre azonnal
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Felelős:

a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző

3./ Napirendi pont:
Képviselői indítvány a településen élő ifjúság önkormányztai működésbe való bevonására.
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, és módosításokkal javasolja elfogadásra.
Lábodi Gábor: én voltam az előterjesztő, így van kiegészítésem. Az erőforrás bizottság azt
javasolta, hogy a koncepcióban megfogalmazott keretek között diákönkormányzat kerüljön
kialakításra. Én inkább ifjúsági önkormányzatot javasolnék, 16-25 év közötti fiatalok
bevonásával.
Dr. Haragh László: teljes mértékben támogatom az ifjúság bevonását a közéletbe, de azt
nem gondolom, hogy külön önkormányzati formában.
Úgy gondolom, hogy az ifjúsági koncepció alapján kellene nekünk ezt megszervezni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
142/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd városában az
ifjúsági önkormányzat megalakítását nem támogatja.
Ugyanakkor az ifjúsági koncepcióan elfogadott elvek alapján, a koncepcióban
megfogalmazott keretek között Ifjúsági Tanács létrehozását javasolja. A részleteit ki kell
dolgozni és atestület elé kell hozni.
Határidő: 2015. szeptemberi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforr. Vez.
4./ Napirendi pont:
Kutyamenhely ( ebrendészeti telep ) működtetése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 10. 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 árnyékot adó
növényzetet kell telepíteni.
Dr. Sütő Ferenc: remélem nem lesz túl hosszadalmas az átköltözés az új helyre.
Szeretnénk azt elkerülni, hogy párhuzamosan, két helyszínen működjön kutyamenhely. A régi
menhely szűnjön meg.
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Szalainé Kiss Edina: remélem, hogy kutyamenhelyként fog a telep funkcionálni és nem
fogják a bekerülő állatokat elaltatni.
Azt tudjuk, hogy a SZET KFt. fogja üzemeltetni a telepet, de ki fog a kutyákkal foglalkozni?
Huszár Gábor: reményeink szerint az aki eddig is, a tárgyalások folyamatban vannak. Ha
nem jutunk megegyezésre, akkor vannak olyanok akik ezt szívesen csinálnák.
Nem lesz sintértelep, ebrendészeti telepre kapunk működési engedélyt.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
143/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a kialakított, ebek
elhelyezésére szolgáló telep SZET Szentgotthárdi kft általi működtetésével és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. A 2016. évi költségvetésben a
létesítmény költségeit főképp a 2015. évi tényadatok ismeretében tervezni kell.
Gondoskodni kell a területen árnyékot adó növényzet telepítéséről.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
15:45 órakor Virányi Balázs megérkezett az üésre.
5./ Napirendi pont:
A Falugondnoki Szolgálat kérelme – az Efi további működtetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. 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 a kérelmet, és mindannyian ugyanazt a
javaslatot tették.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
144/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési Iroda
2015. szeptember 01. időponttól való működtetésével kapcsolatban a Falugondnoki Szolgálat
1. számú melléklet szerinti levelében foglaltakkal nem ért egyet. Az elképzelés nincs
összhangban az eredeti megállapodásban vállaltakkal. A Képviselő-testület nem zárkózik el
attól, hogy a Megállapodás bizonyos pontjainak módosításáról tárgyalások kezdődjenek, de
csak más megfelelő megoldási javaslat felvázolása esetén.
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A Falugondnoki Szolgálat által felvetettekhez képest azt a megoldást tudja elfogadni, hogy a
Falugondnoki Szolgálat munkatársa Szentgotthárdon, az EFI irodában végezze tevékenységét
a jövőben, és ennek a munkatársnak rendelkeznie kell a megfelelő szakirányú végzettséggel.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont:
Támogatási szerződés kötése a Szentgotthárd-Térvidéki Munkások és Lelkesek
Egyesületével.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. 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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
145/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzattól feladatokat átvállaló Szentgotthárd-térvidéki Munkások és
Lelkesek Egyesületével való támogatási szerződés megkötésével a Zsida városrészen
lévő önkormányzati tulajdonú sportpálya kaszálására – 50.000 Ft támogatási összeg
ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő szerződés megkötésére.
Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2015. július 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
7./ Napirendi pont:
Civil keret felosztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. 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, többnyire egyet is értettek.
Dr. Haragh László: a táblázat szerint javasoljuk a keret felosztását. Viszont javasoljuk a jövő
évtől kezdve a városrészi önkormányzatok részére külön összeget elkülöníteni.
Huszár Gábor: erről már korábban is volt szó, semmi akadálya nincs.
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Kardosné Kovács Márta: van olyan városrész ahol civil szervezet igényli a keretösszeget,
ezért ez akadály lehetne. Például Rábafüzesen nem az önkormányzat valósítja meg a
programokat.
Bizottságunk kéri a következő fordulóra, hogy mennyi maradt még az alapban, ill., hogy a
városrészeket még mekkora összeg illeti meg.
Huszár Gábor: szerintem ennek így sincs akadálya, a városrész lemondhat a civil szervezet
javára az összegről.
Mindhárom bizottság elutasította a kerékpáros egyesület kérelmét.
Lábodi Gábor: elfelejtettem mondani, hogy a Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottsága
30 000 Ft-ot szavazott meg a szentgotthárdi Énekegyesületnek, ill. 25 000 Ft- ot az Őr-Nyék
Hagyományőrző Egyesületnek.
Még van forrás a megyei civil keretben is.
Huszár Gábor: az Őr-Nyékről tudtam, a másikról nem. Örömteli hír.
Dömötör Sándor: arra szeretnék kérni mindenkit, hogy fogadjuk el, hogy a farkasfai
részönkormányzat nem tart idén falunapot, ezért nem fogja felhasználni az idei keretet.
Szeretném ha ez nem kerülne felosztásra, vigyük át a 2016-os évre.
Huszár Gábor: ennek csak úgy látom lehetőségét, hogy idén szétosztjuk a pénzt, és ígéretet
teszünk, hogy jövőre dupla pénzt kapjon a városrész.
Somorjainé D. Zsuzsanna: de átvihető.
Labritz Béla: én is azt javaslom, hogy kerüljön elkülönítésre a városrészi feladatokra pénz.
Azt viszont szeretném javasolni, hogy a jövő évtől emeljük meg a városrészek keretét, ne
200 000 Ft legyn, mint évek óta.
Huszár Gábor: igazából ez most nem tartozik a tárgyhoz.
Szavazás következik, az 1.pont a, alpontjától o, alpontjáig.
A hittantábor támogatására javaslok 200 000 Ft-ot.
Huszár Gábor: a kerékpáros egyesület kérelmét támogassuk vagy ne? Mert igazából nem
felel meg a pályázatban kiírt feltételeknek.
Kardosné Kovács Márta: a Kerékpáros Egyesületnek a következő körben is lesz lehetősége
pályázatot beadni, inkább a helyben megvalósuló programokat támogassuk.
Egyébként a pályázat nincs megfelelően indokolva.
Huszár Gábor: meggyőztek a képviselők, most már én sem javaslom a támogatást. Nem
támogathatunk olyan kérelmet, mely nem felel meg a szabályzatnak.
Akkor már csak a 2. pont maradt. Szavazás következik!
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem ill. 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
146/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap
keret terhére a
a.) Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály I. Könye Róbert Emlékverseny
megrendezéséhre irányuló kérelmét 27 640 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2014. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.
b.) Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete elsősegély verseny megrendezésére
irányuló kérelmét 126 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. augusztus
15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 15.
c.) SZEMLE Egyesület Fodor-Lengyel Zoltán kiállításának megszervezésére irányuló
kérelmét 66 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.
d.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete a patronál gyerekek részére játékos,
vizes sportprogram szervezésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2015. augusztus 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 15.
e.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat városrészi nap szervezésére
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a
programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
f.) Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat városrészi nap
szervezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. A városrészi
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére
benyújtani.
g.) Alfakör Szentgotthárd ezoterikus témájú előadás szervezésére irányuló kérelmét 50
000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. szeptember 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 31.
h.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület Duna Kerékpártúra szervezésére irányuló
kérelmét nem támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. augusztus 31.
i.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület utazási költségekre irányuló kérelmét
200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 31.
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j.) Magyarországi Szlovének Egyesülete nemzetközi művésztelep szervezésére irányuló
kérelmét 1 000 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. szeptember 30.
k.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló
kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. szeptember 15.
l.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzeti Fesztivál szervezésére irányuló
kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. augusztus 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 15.
m.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat városrészi nap szervezésére
irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a
programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2014. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
n.) Római Katolikus Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 200 000
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak
szerint köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
o.) Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti Nap szervezésére irányuló
kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. augusztus 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. október 15.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezeteket és
városrészeket támogató alap szabályzatát az alábbi alponttal egészíti ki:
„5.1. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át úgy, hogy azt
egyenlő részben kell felosztani a hét városrészi önkormányzat között. A városrészek évi
200.000,- Ft-os kerete ezzel az összeggel növekedik”.
Határidő: - támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
- a 2.) pont vonatkozásában a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
8./ Napirendi pont:
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Koszár Zsolt támogatási kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. 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, és mindkettő támogatta a kérelmet.
Amennyiben nincs módosító javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
147/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Zsolt kérelmét támogatja
és a tartalék keret terhére 250.000,- Ft támogatást biztosít a Synergy Fitness Szentgotthárd SE
számára, mely összeget Koszár Zsolt felkészüléséhez kell felhasználni, azzal, hogy a
támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá az Önkormányzatot a
rendelkezésére álló felületein / csatornákon támogatóként megjeleníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
9./ Napirendi pont:
Skorpió Kick-Boksz SE kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság egyhangúlag támogatta a kérelmet. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
148/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick-Box SE
kérelmét támogatja és a tartalék terhére 200 000 Ft támogatást biztosít Tóth Bence és Kulcsár
Márió 2015. évi utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételéhez azzal, hogy a
támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá az Önkormányzatot a
rendelkezésére álló felületeken / csatornákon támogatóként megjeleníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
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10./ Napirendi pont:
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. („Partium” AMI) kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. 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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
149/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és Kulturális
Szolgáltató fenntartásában működő „Partium” AMI intézmény tanulói számára 2015. július
14-26. közötti szervezett szőcei néptáncos szaktábor
támogatására 150 000 Ft összeget
biztosít a 2015. évi költségvetés tartalék terhére.
A támogatási összegről a támogatott számlákkal legkésőbb 2015. december 31-ig köteles
elszámolni.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
11./ Napirendi pont:
A polgármester jubileumi jutalma.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: elmondom a véleményem, és átadom alpolgármester úrnak a szavazás
lebonyolítását.
Megítélésem szerint a pedagógus szakmában eltöltött 25 év miatti törvényi jogosultságomról
nem kellene a testületnek dönteni, hiszen ez a közszolgálatai törvényben előírt juttatás.
Mindezek ellenére itt van előttünk, kérem alpolgármester urat, bonyolítsa le a szavazást!
Labritz Béla: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
150/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.évi CXCIX. törvény 150.
§ (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva megállapítja,
hogy Huszár Gábor polgármester a 30 éves jubileumi jutalomra jogosító idővel 2015.
augusztus 16-án rendelkezik. Huszár Gábor polgármester részére 2015. augusztus 16. napi
hatállyal három havi illetményének megfelelő összegű, bruttó 1.346.100- Ft , azaz egymillió23

háromszáznegyvenhatezer- egyszáz
forint összegű jubileumi jutalmat állapít meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetőjét, hogy a megállapított jubileumi jutalom 2015.
augusztus 16. napján történő kifizetéséről intézkedjen.
Határidő:
Felelős :

2015. augusztus 16.
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető

12./ Napirendi pont:
Áramforrás kiépítése.
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Labritz Béla: ezzel együtt az egyik Széll Kálmán téri vendéglátóhely vételi lehetősége is
biztosítva lesz?
Virányi Balázs: nem kívánunk vételi lehetőséget biztosítani senkinek sem az önkormányzati
vételi helyekről.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
151/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várkert szabadtéri színpad és
öltözőhelyiség, a Kolostorépület keleti oldala, a Refektórium, továbbá a Széll Kálmán téri
szabadtéri rendezvények állandó áramellátásának biztosításához szükséges fejlesztések
kiépítésére 1.700.000,- forintot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Virányi Balázs SZET Szentgotthárdi KFT energetikus
13./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módsoítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
14./ Napirendi pont:
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1988. (III.26.) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. A lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV:27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. 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 javasolja a rendeletek módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 16/2015. (VI.25.) önkormányzati rendeletét a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 17/2015. (VI.25.) önkormányzati rendeletét a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 18 /2015. (VI.25) önkormányzati rendeletét
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
15./ Napirendi pont:
Az új „városközponti” parkoló megépítésével kapcsolatos közlekedésszervezési kérdések,
fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása, fizetőparkolók üzemeltetése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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, több javaslat is született. Több javaslat is született,
többek között, hogy ne korlátozzuk a parkolóbérlettel rendelkezők pakolását a főtéren.
Dömötör Sándor: a következőt írja az anyag : „Az új parkolót javasoljuk megnyitni az
ÁFÉSZ udvarában meglévő parkoló felé, itt csak az új parkolóból az ÁFÉSZ parkoló irányába
(Kossuth L. utca irányába) lehetne közlekedni, a másik irányba nem.” ez azt jelenti, hogy nem
lehet átmenni a Széll Kálmán tér 21 udvarán? A parkolóból visszafelé ki lehet erről jönni?
Huszár Gábor: errefelé ki lehetne jönni.
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Dömötör Sándor: továbbá : „ Továbbá az új parkolót javasoljuk megnyitni a Széll Kálmán
tér 21. számú ingatlan udvarán lévő parkoló irányába is, itt az ingatlan udvarán parkoló
autósok csak az új parkolón áthaladva juthatnának vissza a Széll Kálmán térre.”
Huszár Gábor: egyirányúsítást szeretnék bevezetni, ezzel levennénk a terhet a kettős
körforgalomról. Természetesen ha nem válik be, akkor majd visszakerül a testület elé.
Virányi Balázs: vannak olyan automaták a városban, melyek rendkívüli kis forgalmat
generálnak. A SZET Kft. azt javasolná, hogy ne 12 , csak 9 darab automata legyen
kihelyezve, a többi helyen pedig vezessük be a mobilparkolást.
Huszár Gábor: szerintem emiatt nem kell rendeletet módosítani, ha ez az ésszerű intézkedés,
akkor be kell vezetni.
Lábodi Gábor: ha a szökőkút körül megtiltjuk a behajtást, akkor az autósok el fogják
árasztani a vendéglátóhely parkolóját.
Többen jelezték felém, hogy a Mártírok út ill. a Zöldfa környékén előszeretettel használják az
autósok parkolásra a zöldterületeket.
Huszár Gábor: a jelenlegi helyzet tarthatatlan a szökőkút környékén.
Labritz Béla: szeretném kérni, hogy a Mártírok úton kerüljön felfestésre még egy rokkant
parkoló.
A SZET Kft. biztosan tudja, hogy melyik parkolók a legforgalmasabbak, azokon a helyeken
mindenképp fel kell újítani az automatákat. Azt az információt kaptam, hogy az osztrák
autósok nem szívesen használják a mobilparkolást.
A szökőkút mögötti területet mindenképp el kell zárni a forgalom elől.
Huszár Gábor: egybehangzó a bizottságok álláspontja a határozat 1-3. pontjával
kapcsolatban, 4.pontban pedig megfogalmazzuk a mobilparkolással kapcsolatos
elképzeléseinket.
Dr. Dancsecs Zsolt: a mobilparkolással kapcsolatban augusztusban újra rendeletet kell majd
módosítani.
Virányi Balázs: javaslom, hogy akkor augusztusig nézzük meg azt is, hogy szükség van e
különböző parkolási zónákra.
Szalainé Kiss Edina: van arra lehetőség, hogy szállásadók vásároljanak parkolókártyákat,
melyeket odaadhatnának a vendégeiknek?
Huszár Gábor: jegyző úrnak mi a véleménye erről?
Dr. Dancsecs Zsolt: jelenleg az kaphat kedvezményt aki városunkban fizeti a súlyadót.
Rendeletünk ad lehetőséget hetijegy kibocsátásra, ill. arra is van lehetőség, hogy béreljenek
parkolóhelyet.
Huszár Gábor: azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy a központ tehermentesítése a fő cél,
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mert nem tudunk kerülőutat kialakítani.
Virányi Balázs: a jelenlegi kedvezményes kártyát a lakosságnak szánjuk, nem pedig a
vállalkozóknak. Ha átalakítanánk a rendszert, nem lenne átlátható.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Az
időintervallumos parkolás lehetőségét is az augusztusi ülésre kell visszahozni. Figyelem,
rendeletalkotás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
152/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 24.
hrsz.-ú ingatlanon kialakított új várkerti parkoló összekötésével a Szentgotthárd 35. hrsz.-ú
ingatlanon (ÁFÉSZ parkoló), illetve a Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon (Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 21. számú ingatlan udvarán) lévő parkolók felé. A parkolók összekötésénél a
forgalom a Szentgotthárd 35. hrsz.-ú ingatlannál a Kossuth L. utca irányába, a Szentgotthárd
32. hrsz.-ú ingatlannál pedig az új parkoló irányába haladhat.
Határidő: az új parkoló forgalomba-helyezésétől számított 15 napon belül
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 27.
hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 19. kapualjtól induló szakaszán behajtási tilalom elrendelésével – „kivéve áru ki-,
berakodás, illetve Széll K. tér 13-17. garázsaihoz” kiegészítő táblával ellátott tábla
kihelyezésével. Az út mellett lévő üzletek áruszállító gépjárművein kívül behajtási lehetőség
csak az út melletti lakóingatlanok garázsaiba történő behajtás esetében lehetséges.
Határidő: 2015. augusztus 01.
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolókat üzemeltető
SZET Szentgotthárdi Kft. parkolójegykiadó automaták cseréjével kapcsolatos kérelmével
kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: szükségesnek látja 3 db parkoló automata azonnali
üzembe állítását. Ennek során meg kell vizsgálni a bérlés és a megvásárlás lehetőségét is.
Határidő: 2015. szeptember 01.
Felelős: Karsai Gábor ügyvezető
Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető
4. A mobilparkolással , az időintervallumos parkolással és a zónákkal kapcsolatos kérdések
miatt a Fizető parkolásról szóló önkormányzati rendeletet ismét módosításra kell
előterjeszteni az augusztusi ülésre.
Határidő: 2015. augusztusi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 19/2015. /VI.25./ önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
16./ Napirendi pont:
Terület eladási kérelem.
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, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
153/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal,
hogy az önkormányzat a Szentgotthárd-Rábakethely városrészen új nyílt csapadékvízelvezető árok megépítése érdekében a szentgotthárdi 090/16. hrsz.-ú rét művelésű ágú 4319
m2 alapterületű, a szentgotthárdi 090/65. hrsz.-ú rét művelési ágú 3444 m2 alapterületű, a
szentgotthárdi 090/19. hrsz.-ú rét művelési ágú 716 m2 alapterületű és szentgotthárdi 090/18.
hrsz.-ú rét művelési ágú 568 m2 alapterületű ingatlanokat megvásárolja.
Az ingatlanok eladók részére megajánlott vételárát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés
alapján a következő ülésen határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Városi Televízió ügye.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, és ugyanazt a javaslatot tette. Csökkentett bérleti
díjat javasoltak, a 6. pontot jóváhagyja, a 9 ill.11. pontokat pedig nem hagyja jóvá.
Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta a témát.
Fogadóórámon többen elmondták, hogy hiányolják a Gotthárd Tv testületi ülés közvetítését.
Ezt a témát már sokszor körbejártuk, de napirenden kell tartani.
Megértem a tv álláspontját is, miszerint a jelenlegi közvetítés minősége nekik nem megfelelő.
Plusz költségbe nem kerülne a közvetítés sem.
A köztájékoztatás és az értékek megőrzése legfőbb feladatunk. A Gotthárd TV évek óta végzi
ezt a munkát, ehhez szükség van a mi támogatásunkra is.
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Az előterjesztésben szó van arról, hogy mi visszamenőleg szednénk be bérleti díjat a kft.-től.
Azt gondolom, hogy egy szerződés akkor lép életbe, ha mindkét fél aláírta.
Abba mindenképp bele kellene gondolnunk, hogy mekkora értéket képvisel, hogy van helyi
tv-nk és milyen erőfeszítésekbe kerülne ha nekünk kellene létrehoznunk.
Az lenne a kérésem, hogy a bérleti díj, ne legyen több, mint amekkora támogatást ad az
önkormányzat a tv-nek.
Huszár Gábor: semmi akadálya annak, hogy a tv közvetítse az ülést.
Szó sincs arról, hogy visszamenőleg követelnénk pénzt. A TV jogásza küldte a becsatolt
anyagot, amiben megajánlották a 150 000 Ft/hó bérleti díjat. Ezt ajánljuk mi is elfogadni.
A Tv-nek érdeke, hogy közvetítse az ülést, érdeke, hogy tudosítson a városi rendezvényekről,
programokról.
Kommunkációs megállapodásra pedig azért nincsen szükség, mert a közhasznú címet úgy
kaphatták meg, ha ezt vállalják.
Lábodi Gábor: polgármester úr azt mondta, hoyg visszamenőleg nem kérünk pénzt, akkor
idéznék az előterjesztésből: „a bérleti szerződés megkötése esetén 2015. januárjától javasoljuk
az elmaradt bérleti díj egy összegben, 15 napon belül való megfizetését”.
Megértem a tv álláspontját, hogy nem veszik át a felvételt, az általuk elkészített felvételért
felelősséget vállalnak, de máséért nem.
Összehasonlításképpen fel vannak sorolva Széll Kálmán téri üzlethelyiségek bérleti díjai,
melyekben profitorientált vállalkozások működnek. A városi televízió egy nonprofit kft.
Az emeleti helyiségben csak a működéshez szükséges eszközök vannak.
Én is azt támogatnám, hogy annyi legyen a bérleti díj, mint a támogatás összege. Vagy
állapítsunk meg egy jelképes havi díjat.
Huszár Gábor: elmondom mégegyszer, hogy a kft. ajánlotta meg a 150 000 Ft/hó bérleti
díjat.
Szalainé Kiss Edina: a kft. veszteséggel működik, azért, mert közfeladatot lát el.
Huszár Gábor: magánvállalkozásról beszélünk ezt ne felejtsük el.
Szalainé Kiss Edina: most a lakosságról van szó. Mennyibe kerülne nekünk ha meg kellene
vásárolni, például egy 20 perces videót? Mindig elkészítették a városi rendezvényekről a
felvételeket.
Virányi Balázs: jelenleg nem a köztájékoztatásról vitázunk, hanem üzletről. Szeretné egy
nonprofit társaság elérni azt, hogy neki ne kelljen vagy csak csökkentve kelljen bérleti díjat
fizetnie.
Másik oldalon áll az önkormányzat, aki joggal várja el, hogy a helyiségeiért bérleti díjat
fizessenek. Ezt nem hiszem, hogy testületi ülésen kell lejátszani, nekünk mindenképp az
önkormányzat álláspontját kell képviselnünk.
Több felvetést is hallottam, például nem megfelelő az adás színe, vagy akadozik a felvétel stb.
Ezek műszaki kérdések. Ha akadozik az adás, megvizsgáljuk milyen sávszélesség kell ahhoz,
hogy ne így legyen, ha nem jó a szín, akkor megnézzük milyen világítás szükséges. Ez nem
egy HD adás, hanem egy dokumentum műsor, melynek célja a köztájékoztatás.
Ez a rendszer költségcsökkentés is lehetne a Városi Tv számára, hiszen a kollégáknak nem
kell a helyszínre kijönni, nem kell a technikát kipakolni, ehelyett használhatják másra ezen
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erőforrásokat.
Ma már egyébként nincsen olyan digitális technika, melyet nem lehet egy másikkal
összehozni.
Megértem az kft. álláspontját is, de azt is hozzáteszem, hogy egy nonprofit társaság helyi adót
sem fizet.
Huszár Gábor: szeretném kérdezni Lábodi képviselő urat, mivel magyarázza, hogy január
óta nem tudott megállapodásra jutni az önkormányzat és a tv? De még válaszra sem nagyon
méltatnak minket.
Dr. Dancsecs Zsolt: a rendszert kiépítő cégtől tudom, hogy ugyanez a rendszer működik,
nyílván nagyobb léptékben a Parlamentben. A Magyar Televízió azt a képet veszi át, ha nekik
jó, akkor a Városi Tv-nek miért nem?
Lábodi Gábor: mikor kiépítették a hálózatot arról volt szó, hogy nem kell plusz személyzet a
működtetéséhez. Ehhez képest van plusz személyzet.
Annak nincs akadálya, hogy a Városi Tv egy rácsatlakozással átvegye az adást. Akkor annak
mi akadálya, hogy a saját felszerelésükkel dolgozzanak?
Huszár Gábor: ezt már többször elmondtuk, Mi egy objektív közvetítést szerettünk volna
létrehozni, például az szerepeljen a képen aki éppen beszél. A kamerák automatikusan azt
mutatják, akinél épp a szó van.
Nem szeretnénk azt, hogy miközben bárki beszél az ellen oldalon ülök fülvakarását és egyéb
gesztusait mutassa a média.
Ennél a rendszernél nincs lehetőség vágott anyagra.
Dr. Dancsecs Zsolt: plusz személyzettel kapcsolatban el kell mondanom, hogy Nóra
jegyzőkönyvvezető, aki be lett tanítva a feladatra, és tudja kezelni a rendszert. Talabér
Gábornak nem fizetünk azért juttatást hogy itt van, ő mondta, hogy az első pár hónapban
szeretne résztvenni a rendszer működtetésében.
Labritz Béla: nincs a városban olyan ember aki ne kötődne a Városi Tv-hez. Nem igazán
értem a kialakult vitát, de azt például tudom, hogy internetfüggő, ha akadozik a felvétel.
A felvétel átvétele egy lehetőség lenne, melyet a Városi Tv kihasználhatna.
Minden hónapban tartok fogadóórát , de nekem még senki sem jelezte, hogy gond lenne a
közvetítés minőségével.
Szalainé Kiss Edina: ha mi ide beülünk akkor ha vakarózzuk azt is vállajuk, ha ásítozunk
akkor azt is. Bárki bejöhet, készíthet felvételt.
Huszár Gábor: sokkal szélesebb körbe jut el az adás, mint eddig.
Lábodi Gábor: mondjuk az idősebbeket ez vigasztalja, hogy a világ másik felén is tudják
követni az ülést.
Az objektivitáshoz annyit, hogy 10 éven keresztül jó volt.
Huszár Gábor: például Farkasfán, Rábafüzesen, Jakabházán eddig nem tudták nézni a
közvetítést mert a városi tv nem építette ki oda a hálózatot. Most viszont ezt a közvetítést ot is
látják. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 7 igen – 2 nem ill. 7 igen – 2 tart. arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
154/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 6. sz. alatti, 1373.hrsz-ú ingatlanon lévő
épület I. emeletén található összesen 162 m 2 hasznos alapterületű helyiségekre vonatkozó,
jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, Szentgotthárd Város Önkormányzata és
Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. közt létrejövő Bérleti
szerződés megkötéséhez az alábbi módosításokkal járul hozzá, a KFT. képviseletét ellátó Dr.
Jójárt Ágnes Szilvia javaslata –jelen előterjesztés 5. sz. melléklete- alapján:
A bérleti szerződés:
- 3. pontjában a helyiség bérleti díját, havi nettó 210.600.-Ft nem módosítja .
A szerződés 3. pontjában a bérleti díj összege az eredeti javaslat szerinti marad, amiből 2015.
január 1-től az év végéig ténylegesen havi 150 000 Ft-ot kell megfizetni arra tekintettel, hogy
a Városi Televízió a kommunikáció területén az önkormányzattal együttműködik.
- 6. pontjának módosítást jóváhagyja .
- 9. pontjának módosítást nem hagyja jóvá
- 11. pontjának módosítást nem hagyja jóvá
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, és azt javasolták, hogy 180 000 Ft / hó bérleti
díjjal fussunk egy újabb kört, szélesebb, országos körben.
Szalainé Kiss Edina: többször szóba került, hogy az üzlethelyiséget valamilyen turisztikai
célra hasznosítsuk. Nem értem, miért hirdetjük meg újra.
Huszár Gábor: július 3-án nyitjuk a Tourinform irodát a fürdőn belül.
Pillanatnyilag nincs forrásunk az üzlethelyiség átalakítására, természetesen nem vetjük el azt
a verziót sem.
Lábodi Gábor: márciusban döntöttünk arról, hogy ha nem lesz jelentkező 3 hónapig akkor
kidolgozzuk a lehetőséget, hogy a Tourinform iroda ebben az üzltben nyíljon meg.
Van egy olyan érzésem, hogy újabb 3 hónap múlva sem lesz jeletkező.
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Huszár Gábor: volt olyan üzlethelyiség ami évekig nem került kiadásra, aztán egyik napról a
műsikra találtunk bérlőt. A legvégő esetben mondanánk le a bérleti díjról.
Virányi Balázs: a turizmus egy piaci ágazat. Rengeteg forrást biztosítunk rá, annak ellenére,
hogy különösebben nem hozza azt, amit várunk.
Ha a Tourinform irodát az üzletben nyitjuk meg, akkor elesünk a bérleti díjtól, és nekünk kell
biztosítani a rezsiköltségeket is.
Kardosné Kovács Márta: türelmesnek kell lennünk, meg fogjuk találni a megfelelő bérlőt.
Az lenne a kérésem, hogy egy kis képet közüljünk a hirdetésben.
Dr. Sütő Ferenc: nem csak a Tourinform irodát tudnánk ott elképzelni, hanem egy komplex
idegenforgalmi szolgáltatást nyújtó irodát, mely a város legfrekventáltabb helyén található.
Szalainé Kiss Edina: a kultúrába ill. idegenforgalomba fektetett források megtérülését nem
lehet számszerűen mérni.
Jelenleg a korábbi határozatunknak mondunk ellent.
Huszár Gábor: a fürdő csak az utcáról behoz 80-90 ezer vendéget. Több, mint 100 ezer
látogatóval számolhatunk a jövőben, ha megynit a szálloda. El fog jönni az idő, hogy a
városközpontban legyen a Tourinform iroda, de még nem most.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
155/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér
15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiséget bérbeadásra országos médiumokban hirdeti meg.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj 180 000 - Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2015. augusztus 4.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. augusztusi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során
a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
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Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen
pályázat esetén 2015. szeptember 16-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és
elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben
bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 1. pontban körülírt üzlethelyiség
ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
19./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és Varga Ervint javasolja Felügyelő Bizottsági
tagnak. Amennyiben nincs más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
156/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja Varga Ervin 9762 Tanakajd,
Petőfi S.u.3.sz. alatti lakost 2015. június 25-vel 2020. június 25-ig .
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
20./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
157/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert az ENERIN kft-vel a közvilágítási hálózat korszerűsítésére irányuló tárgyalások
lefolytatására és a szükséges szerződések aláírására azzal, hogy a végleges megvalósításra
csak a tervek ismeretében új testületi döntésselk kerül sor – és abban az esetben, ha az
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önkormányzat mégsem dönt a megvalósítás mellett vagy ha az előkészítés költségei a
pályázatban nem lesznek elszámolhatók, a felmerült költségeket nem fogja megfizetni.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
21./ Napirendi pont:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
158/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás keretében a szentgotthárdi színház fejlesztésére nyújt be
pályázatot az előterjesztésben meghatározottak szerint. A szükséges saját forrást 200.000,- Ft
összegben biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2015. június 29.
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
18:04 órakor Polgármester Úr megszakítja a nyílt testületi ülést, közmeghallgatást rendel el.
18:08 órakor folytatódik a nyílt testületi ülés.
III. EGYEBEK

dr. Sütő Ferenc: egy programot szeretnék ajánlani, a Keresztény Megmozdulásokért
Egyesület idén már 9. alkalommal rendezi meg a maria bildi gyalogos zarándoklatot.
Szombaton reggel 6 órakor indulunk a Brenner kápolnától, a menethez 7 órakor a
szentgotthárdi barokk templomnál lehet csatlakozni.
Lábodi Gábor: a Jobbik és a Jobbik Ifjúsági Tagozata közösen 2 napos jótékonysági
sportrendezvényt fog tartani, melynek bevételét Magyarlakra Rolikának fogjuk eljuttatni. a
további információkat majd mindenkihez eljuttatom.
A mai napon ülésezik a Megyei Értéktá Bizottság, ahol döntenek a szentgotthárdi
javaslatokról is. Augusztusban fog megjelenni egy kiadvány, melyben már Szentgotthárd is
meg fog jelenni.
Dr. Haragh László: szeretnék először is választ kapni a Kethelyi út 33-35.között árok
tisztításának ütemezésére.
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Fekete Tamás: a kivitelező felmérte, a munkát hamarosan el fogja végezni.
Dr. Haragh László: köszönöm a választ.
A Dózsa György utcával kapcsolatban korábban már felvetődött, de itt is megkérdezném,
hogy miért nem egyenletesen vannak elhelyezve a lámpatestek?
Zsidahegyen, a Szépvölgyi utca mellett van egy osztrák tulajdonban lévő telek, melynek a
tulajdonosa a szennyvízet a telekre engedi. Azt kérnék a környékbeliek, hogy tegyünk
ezügyben valamit.
Várható e a Petőfi út megnyitása Zsida felé?
Dömötör Sándor: örömmel tapasztalom, hogy az utóbbi napokban a Közútkezelő elkezdte a
kátyúzást. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a temetőnél a sorompó után van egy mély kátyú,
azt jó lenne befoltozni.
Kardosné Kovács Márta: Füzes vonatkozásában kérdezném, hogy áll a buszmegálló
kérdése, az Alkotmány utca végén az áteresz kitsztítása, és az útépítések mikor kerülnek
sorra?
Fekete Tamás: útfelújítással kapcsolatban a munkaterület átadás megtörtént, 1-2 héten belül
elkezdődnek a tényleges munkálatok is.
Dr. Haragh László: azt az információt kaptam, hogy a Fenyő utcában található házak
udvarain mindig összegyűlik a víz ha nagyobb eső van, mert az árok nincs megfelelően
kialakítva és a szántóról az udvarokba folyik a víz. Erre nem lehetne valami megoldás
keresni?
Dr. Sütő Ferenc: azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy ha bárkinek műszaki kérdésekkel
kapcsolatos problémája van, akkor az keresse meg külön a műszaki osztályt, sokkal
hatékonyabb lehet az együttműködés.
Dr. Haragh László: akik megkeresnek bennünket a problémáikkal, elvárják, hogy itt
elhangozzanak.
Virányi Balázs: nem azt várják, hogy itt elmondjuk, hanem, hogy megoldjuk.
Huszár Gábor: le kellene zárnom az egyebeket, de Császár Tamás KLIK vezető jelezte
szókérését. A szó adásról szavazás következik. 9 igen szavazattal megadom a szót!
Császár Tamás: köszönöm szépen a szót, szeretném a szentgotthárdi Tankerület nevében
tájékoztatni a testületet, hogy a 2014/2015-ös tanév lezárult. Szép eredményeket, sikereket
értek el a tanulók.
Külön kiemelném, hogy probléma nélkül lezajlottak a gimnáziumban az érettségi vizsgák, az
érettségi elnökök csak pozitívumokat tudtak mondani.
Szeretném megköszönni az önkormányzat együttműködését, a forrásokat, melyet a
fenntartásra biztosítottak.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!
Huszár Gábor: gratulálunk az eredményekhez.
Köszönöm szépen a munkát, legközelebb augusztus végén találkozunk, mindenkine jó
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pihenést kívánok a nyárra!
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:23 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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