Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
502-27/2015. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án
14: 07 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,
Lábodi Gábor,
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,

Távol vannak :

dr. Sütő Ferenc képviselő,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
dr. Tiborcz János Vas megyei rendőr –főkapitány,
Bana Tibor a Jobbik országgyűlési képviselője,
dr. Aknay Imre háziorvos,
dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója,
Csuka Gyuláné a Gotthárd-Therm Kft. könyvvizsgálója,
Varga Ervin a Gotthárd –Therm Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke,
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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 Horgász Egyesület
kérelme” című előterjesztést.
Javasolja, hogy 2.napirendként tárgyalja a Képviselő –testület „A termelői piac” című
előterjesztést.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „Kovács Tiborné igazgató jutalma és
kereset kiegészítése” című előterjesztést.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
201/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „Szentgotthárd Horgász Egyesület kérelme” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.napirendként tárgyalja a „A
termelői piac” című előterjesztést.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „Kovács Tiborné igazgató jutalma és
kereset kiegészítése” című előterjesztést.
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:
A termelői piac
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi progrm felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2. sz. felnőtt fogorvosi körzet működtetője, Dr. Bedics Katalin kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves továbbképzési tervének elfogadása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Idegenforgalmi beszámoló.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
3

Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
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 /
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács létrehozása.
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 /
7./ Napirendi pont:
Műfüves labdarúgópálya működtetése, szükséges beruházások.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. 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:
Változás Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága tagságában.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Energetikai Bizottsági tag/ok választása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Az állatok tartásáról szóló önkormányztai rendelet módosítása.
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 /
14./ Napirendi pont:
Az ebtartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Alessia 2004 Kft., 9921 Vasalja 070/1 hrsz.).
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 /
17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem ( Tóth Tamás ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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18./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem ( Janiné Kiss Éva ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
21./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 29. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
22./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft. kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 30. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
23./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 31. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
III. EGYEBEK
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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.
Augusztus 27-én Lendvára utaztam turisztikai konferenciára. A „Rendelőintézet
Szentgotthárd bázisán kistérségi egészségfejlesztési iroda /EFI/ létrehozása” elnevezésű
záróünnepségén Dr. Haragh László képviselő úr, a Társulási Tanácsi ülésen és az utána
kezdődő „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi
Járásban” elnevezésű induló projekten Dömötör Sándor képviselő úr vett részt.
Augusztus 28-án Lendván a turisztikai konferencia második napján vettem részt.
Augusztus 30. és szeptember 2. között Belgiumba utaztam Virányi Balázs képviselő úr
valamint Újabb Gáborral, a Santerra Magyarország Rekultivációs Kft. ügyvezetőjével.
Szeptember 3-án reggel Dusan Snoj főkonzul urat fogadtam, délután a vállalkozó
háziorvosokkal tartottuk szokásos félévi megbeszélésünket.
Szeptember 4-én Garger Ferenccel tárgyaltam, utána Tóthné Nagy Emesét a III. Béla
Szakképző Iskola igazgatóját fogadtam, később pedig Csukly Gergelyt a Zeneiskola vezetőjét.
Délután a Sportcsarnokkal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. Utána a Lipába mentem
emlékműavatásra, ezután a Színházba, a Szentgotthárdi és a Sárvári Fotóklub kiállításának
megnyitóján tettem tiszteletemet.
Szeptember 5-én az apátistvánfalvai Gombafesztivál főzőversenyén vettem részt Labritz Béla
alpolgármester, Szalainé Kiss Edina és Dömötör Sándor képviselők társaságában, délután a
Határon átnyúló találkozón köszöntöttem az érdeklődőket.
Szeptember 6-án a Vas Megyei Értéknapra mentem Sárvárra.
Szeptember 8-án Huber Lászlót, Kőszeg polgármesterét fogadtam és együtt mentünk
Muraszombatba a magyar partner önkormányzatok és a szlovén önkormányzatok
polgármesteri konzorciumának közös találkozójára.
Szeptember 9-én „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a
Szentgotthárdi Járásban” elnevezésű ÁROP pályázat keretében rendezett kerekasztal ülésen a
partnerekkel aláírtuk a munkatervet és a feladatok elosztását tartalmazó dokumentumokat.
Szeptember 10-én az Opel Tudásközpontjának átadó ünnepségén tettem tiszteletemet.
Szeptember 11-én Budapesten tárgyaltam.
Szeptember 12-én a Zöld Szentgotthárd Programon vettem részt, később az Allison 100 éves
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre mentem, majd pedig a Rábafüzesi Nemzetiségi
Nap megnyitóján köszöntöttem az érdeklődőket.
Szeptember 13-14-15-én egész nap a határnál lévő befogadó tábornál voltam.
Szeptember 16-án Csordás Imrét és kíséretét fogadtam az Accent Hotel Managementtől,
utánuk Apáti-Tóth István fotóművésszel találkoztam. Délután Szombathelyen tárgyaltam.
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Szeptember 21-én a befogadó tábornál voltam.
Szeptember 22-én az 5. Duna e-Régio Konferenciára mentem Ljubljanaba.
Szeptember 23-án Gombás Imrét fogadtam a Nyugati Tükörtől. Délután a „100 év 100
élmény” elnevezésű rendezvényt nyitottam meg a Csákányi László Filmszínházban, utána
Zsidára mentem lakossági fórumra.
Szeptember 24-én Őrségi Nemzeti Parkos egyeztetésen vettem részt.
Szeptember 28-án ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati és az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Szeptember 29-én ülésezett az Idősügyi Tanács, majd a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi
Bizottság.
A Vas Megyei Kézilabda Szövetség az idei évben is megválasztotta a tavalyi szezon
teljesítménye alapján a Legjobb vas megyei játékosokat. A kitüntető címet mind a felnőtt
mind pedig az ifjúsági férfi kategóriában a Szentgotthárdi KK játékosai kapták. 2014/2015ben a legjobb vas megyei felnőtt játékos díjat Hegyi Gergely, míg ifjúsági kategóriában
Mákos Márk kapták.
A polgármester szabadsága:
2015.augusztus hó
A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv
2015.08.10. - 2015.08.14.
5 nap
2015.08.05.- 2015.08.06.
2 nap

2015.szeptember hó
A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv
2015.09.18. 1 nap
2015.09.25.
Összesítő kimutatás:
2015 évi szabadság összesen (2014.
évről áthozott+ 2015. évi alap- és
pótszabadság összesen)
41nap

1 nap

2015.09. 25. napjáig igénybe
vett szabadság
20 nap

2015. évben még
kiadandó/ kivehető
szabadság
21

Huszár Gábor kitüntetést adott át László Lajosnak.
Azért fogtam ilyen rövidre a két ülés közti beszámolót, mert a szeptember 12-e óta fennálló
migrációs helyezettel kapcsolatban dr. Tiborcz János megyei rendőr-főkapitány tájékoztatást
tart.
Dr. Tiborcz János: köszönöm a meghívást. Ezúton szeretném bemutatni dr. Koncz
Gabriellát, aki a körmendi kapitányság vezetője lett.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az illegális migráció 2011-ig vas megyét nem
érintette. 2012-ben látványos erősödés mutatkozott.
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2015. szeptember 10-e körül változott meg jelentősen a helyzet, addig az illegális migrációból
semmit sem tapasztalt a megye. A híradásokból értesültünk csak a menekültek országunkba
érkezéséről.
Ezután kaptuk a hírt, hogy a körmendi rendészeti iskolában regisztrációs pontot kell
kialakítanunk, mely nem őrzött, így onnan a migránsok szabadon távozhatnak.
Az a regisztrációs pont 3 napig működött a gyakorlatban, közel 1000 fő haladt át Körmenden,
legfőbb feladatunk a közlekedés biztonságának garantálása volt.
Ezen változtatott szeptember 11-e, hiszen akkor kaptuk az utasítást, hogy regisztrációs tábort
kell Szentgotthárd külterületén létrehozni. A két táborban összesen 108 sátorban 1420
fekvőhelyet biztosítottunk. Tapasztalatunk, hogy nem igazán vették igénybe.
Szentgotthárd 13-án jelentek meg az első migránsok, azóta hullámzó a tábor kihasználtsága.
Az első héten közel 3000 fő érkezett, azóta 3-4 busznál nem érkezett több, a legtöbb egyszerre
érkező 300 fő körül volt. Az itt lévő karitatív szervezettől átvették a vizet, élelmet, és
tulajdonképpen átsétáltak Ausztriába. Azóta a honvédség gyalogos állománya ide lett
vezényelve, járőr szolgálatra.
A szlovén-magyar államhatárt élő erővel biztosítjuk.
Az én véleményem szerint, Szentgotthárd város életére a regisztrációs pont negatív hatással
nincsen. Hacsak az nem negatív hatás, hogy megnövekedett a közterületi járőr jelenlét.
Kézben tartjuk a helyzetet.
Köszönöm, hogy meghallgattak, természetesen minden felmerülő kérdésre válaszolok.
Huszár Gábor: 11-én jött a parancs, hogy nálunk is létesül tábor, több helyszín is felmerült.
Többek között a volt laktanya épülete, a focipálya, a füzesi határátkelő.
Főkapitány úr és V. Németh Zsolt közbenjárására került külterületre a tábor. A sok rossz
közül a legjobb megoldás született.
Dr. Tiborcz János: annyit szeretnék még mondani, hogy én tartozom köszönettel az
önkormányzatnak, mert megfelelő körülményeket teremtettek a kollégáimnak.
Huszár Gábor: én külön szeretném ezt megköszönni Virányi Balázs képviselő úrnak, ill.
jegyző úrnak. Természetesen minden civil szervezet munkáját köszönet illeti.
Labritz Béla: ne feledkezzünk meg a SZET Kft. dolgozóiról sem!
Szalainé Kiss Edina: a lakosság számára megnyugtató az érintett szervezetek hozzáállása.
A rendőrség ill. katasztrófavédelem munkatársai rendkívüli emberséget tanusítottak.
Lábodi Gábor: néhány ténnyel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Nem gondolom, hogy
polgármester úr a tábor felállítása előtt szerzett tudomást az intézkedésekről.
Az is elhangzott, hogy a város életében semmiféle fennakadást nem fognak okozni a
migránsok. A lakosság csak döbbenten végignézni tudta, amint a vonatról leszállított
migránsok végigvonultak az utcákon.
A tábor jövője kapcsán vannak aggályaink. A nemzetközi híradások arról számolnak be, hogy
a németek az osztrák határ mentén tranzit zónákat fognak kialakítani, ahol 48 órán belül
bírálják el a menekültkérelmeket. Ami magával hordozhatja azt, hogy visszaküldik a
migránsokat oda ahonnan jöttek. Városunk nincs arra felkészülve, hogy tömegével
érkezzenek vissza menekültek.
Nem igaz, hogy nem érint minket a menekültválság, vállalkozások jelentős forgalomkiesésről
számolnak be.
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Mindent megteszünk, hogy a tábort lebontsák.
Huszár Gábor: mindenféle hírt hallani a médiában, de azt határozottan ki tudom jelenteni,
hogy semmi esély sincs arra, hogy hozzánk toloncolják vissza a menekülteket. Hiszen
schengeni határokon belül nincs értelme elszállásolni őket.
Arról nem is beszélve, hogy a szentgotthárdi tábor őrzése nem biztosított.
Dr. Tiborcz János: nem látok a jövőbe, de az kétségtelen, hogy a szélsőhelyzetekre kell
készülnünk.
Azért ilyen alacsony az itt regisztráltak száma, mert az osztrák belügyminiszter azt kérte,
hogy inkább Hegyeshalom felé szállítsuk a migránsokat ill. ott regisztráljuk őket.
Azt gondolom, hogy ha visszatoloncolás lesz a jövőben, abból Szentgotthárd kimarad.
Minden esetre van forgatókönyvünk, jelenleg a fő feladat a szentgotthárdi táborban megfelelő
körülményeket teremteni. A tábor igazából a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
regisztrációs pontja, ők a működtetők. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megépítette, mi feladatunk a tábor őrzése.
Azt, hogy ez a regisztrációs pont meddig működik még Szentgotthárdon, én nem tudom
megmondani, majd a Belügyminisztérium és a kormány eldönti. De azt garantálom, hogy a
közbiztonság nem fog romlani.
Természetes, hogy ekkora tömeg mozgásánál van kosz, piszok, de ezek az emberek rendkívül
kezelhetőek.
Azért kaptuk a Honvédségtől a megerősítő erőt, mert az én embereim is megjárták a szerbmagyar határt, be kellett segítenünk.
Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet a közreműködő szervezetekkel együtt kezelni
tudjuk.
Huszár Gábor: egy mondattal szeretnék reagálni. Szerdai napon egyetlen migráns sem jött,
ezután azonnal telefonáltam főkapitány úrnak, aki azt mondta nem rossz ötlet a tábor
lebontásának kezdeményezése, de ebben nem kompetens, az országgyűlési képviselőn
keresztül kell megtenni.
Ezután a telefonbeszélgetés után kb. 1 órával hívtak a Vas Népétől, hogy a pénteki számban
szeretnének ezzel kapcsolatban egy cikket közölni, sok mindenről beszélgettünk, egyetlen
egyszer hangzott el a beszélgetés során, hogy lehet, hogy kezdeményezni fogom a tábor
megszüntetését ha eljön az ideje.
Erre az jelent meg címlapon, hogy Huszár Gábor polgármester kezdeményezi a tábor
lebontását. Az egész beszélgetésben ez egyetlen mondat volt.
Virányi Balázs: a jelenlegi világpolitikai helyzetben percről percre változnak a dolgok, az
biztos, hogy a nyugati határon mi útba esünk. Vagy megpróbáljuk támogatni a szervezettség
kialakítását, vagy nem tesszük és megpróbáljuk őket innen elzavarni ha erre jönnek.
Én és a kollégáim azt gondoljuk, hogy jobb, hogy a városszélén szervezett formában kezelni a
helyzetet, úgy, hogy a városlakók nem érezzenek belőle szinte semmit. Aggályaink nekünk is
vannak, de úgy érezzük, hogy ha komolyabbra fordul a helyzet akkor is ilyen gyorsan tudnak
majd az illetékesek szervezett formában megoldást találni.
Nagy politikai kérdésekben mi csak porszemek vagyunk.
Lábodi Gábor: mindenki nevében szeretnék köszönetet mondani a rendvédelmi szervek
dolgozóinak.
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Huszár Gábor: körünkben köszönthetjük Bana Tibort, országgyűlési képviselőt. Megadom a
szót!
Bana Tibor: köszöntök mindenkit! Fontosnak tartottam, hogy eljöjjek az ülésre, azért is, mert
most hétfőn az országgyűlésben volt egy szóbeli kérdésem : „ Meddig maradnak a
menekülttáborok Körmenden és Szentgotthárdon?” és sajnos nem kaptam érdemi választ.
Köszönöm főkapitány úrnak a tájékoztatását, már jóval többet megtudtam az itt
elhangzottakból, mint Kontrát Károly államtitkártól. Aki sajnos a kormánypártokra jellemző
módon mellébeszélt válaszában. Arra sem adott választ, hogy meddig maradnak a
gyűjtőpontok, ill. arra sem mondott semmit, hogy miért nem kérdezték meg a lakosságot a két
település esetében.
Elhangzott lépésről lépésre, hogyan is alakult ki a jelenlegi helyzet, nagyon fontosnak
tartottuk, hogy tiltakozzunk a menekülttáborok létesítése ellen.
Rendkívül hiányolom a tájékoztatást, a lakossághoz eddig csak fél információk jutottak el.
Nagyon jó alkalom erre a testületi ülés, kérném, hogy a továbbiakban is kapjanak az emberek
tájékoztatást az aktuális helyzetről.
Polgármester úr elmondta, hogy kiforgatták nyilatkozatát, sokkal jobban örültem volna, hogy
ténylegesen lett volna ilyen nyilatkozat. Az általunk szervezett megmozdulásokon
hangsúlyoztuk, hogy pártállásra való tekintet nélkül fontos lenne, hogy megelőzzük, hogy
nagyobb problémák alakuljanak ki.
A lehető legnagyobb elismeréssel kell, hogy adózzunk a rendőrök és a katonák előtt, akik
minden tőlük telhetőt megtesznek.
Nagyon remélem, hogy Szentgotthárdra valóban nem fognak visszatoloncolni migránsokat.
Ettől függetlenül kiállunk amellett, hogy bontsák el a tábort.
Valóban kaptunk jelzést a vállalkozóktól, azt gondolom a tábor itt léte erre csak ráerősít.
A Jobbik az országgyűlésben minden konstruktív javaslatot támogatott, természetesen
megtettük javaslatainkat is a helyzet javítása ill. a migráció visszaszorítása érdekében.
Huszár Gábor: nyilván Ön és Lábodi képviselő úr is osztja azt a gondolatot, hogy Isten,
Haza, Család!
Szentgotthárd ennek szellemében cselekedett, hiszen Isten szellemében, keresztény lelkülettel
első dolgunk az volt, hogy segítsük a munkát, hogyan tudjuk az ide érkező menekülteket
segíteni útjuk során.
A második a haza, kötelessége Szentgotthárdnak a Magyar Hazát segíteni, hiszen bajban van.
Harmadik helyen a család. Ez a tábor a családok védelmében a lehető legjobb helyre került, 3
méterre az osztrák határtól.
Bana Tibor: számunkra is irányadó az Isten, Haza, Család hármassága, de egy kicsit másként
látom a helyzetet.
Segíteni kell azokon az embereken, akik erre rászorulnak, de a Magyarországra érkező
bevándorlóknak egy jó része gazdasági bevándorló és nem menekült. Hazánkban is rengeteg
olyan ember él, akin segíteni kellene. Ezt tartjuk elsődlegesnek.
Isten kapcsán még azt mondom, hogy meg kell védenünk a keresztény értéket is.
Hazánk ill. családjaink védelme pedig egyértelmű kell, hogy legyen.
Bízom benne, hogy pártállásra való tekintet nélkül egy irányba fogunk gondolkodni a
jövőben.
Virányi Balázs: Sütő Ferenc képviselő társam kért meg, hogy olvassak fel egy levelet, melyet
ő kapott.
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„

Tisztelt Sütő Ferenc képviselő úr !

Mint a Szentgotthárd Máriaújfalui városrésznek a képviselőjeként azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a legközelebbi képviselő testületi ülésen levelünket felolvasni
szíveskedjen.
Ezt követően felolvassa a Máriaújfalui Sportegyesület levelét.
Huszár Gábor: jó sportolást kívánunk a csapatnak!
Dr. Haragh László: a beszámolóban látható, hogy egy ingatlan értékesítés nem valósult meg.
Bizottságunk javaslata a következő: kerüljön megvizsgálásra, hogy a látható költségvetési
hiány miatt milyen tervezett beruházásokat kell átütemezni vagy elhalasztani.
Továbbá kérnénk, hogy a Pannon kapu Kulturális Egyesület pontosítsa beszámolóit.
Kardosné Kovács Márta: a két ülés közti anyagban látható, hogy az önkormányzat bevételei
elmaradnak a tervezettől, az elkövetkező időszakban erre tekintettel kell lenni.
Valójában majd a háromnegyedes éves adatokból kapunk pontos képet, ha szükséges, majd
javaslunk intézkedést.
Huszár Gábor: október végére mindenképp tisztább képet kapunk.
Virányi Balázs: véleményem szerint a pénzügyi iroda kidolgozhatja, hogy az egyes
beruházások mennyibe kerülnek, de döntést a testületnek kell hoznia.
Huszár Gábor: a hivatal az októberi testületi ülésre elkészíti az anyagot, amely alapján a
testület tehet javaslatot a költségvetés módosítására.
Szalainé Kiss Edina: mi egy kimutatást kérünk arról, hogy milyen beruházások valósultak
meg, melyeknek van idén még kötelezettsége, és melyek azok, amik átütemezhetőek.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
202/2015. 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.



Meg kell vizsgálni, hogy a látható költségvetési hiány miatt milyen tervezett
beruházásokat kell átütemezni vagy elhalasztani. Készüljön anyag ezzel
kapcsolatban a következő testületi ülésre )
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolója kerüljön pontosításra, a
továbbiakban legyen feltüntetve a folyószámla ill. készpénz egyenlege, továbbá az is,
hogy a TÁVHŐ tartozás rendezve lett -e illetve a továbbiakban az egyesület
elnökének neve pontosan legyen feltüntetve
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A termelői piac
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: szeretném kérni kizárásomat a szavazásból.
Alpolgármester úranak átadom az ülés vezetését.
15:13 órakor Huszár Gábor távozott a teremből.
Labritz Béla: két bizottság tárgyalta. Van kiegészítés?
Dr. Dancsecs Zsolt:
A kft. képviselőivel folytattunk tárgyalásokat, ajánlatuk a következő. A termelői piacon
kialakításra került egy 6 üzlethelyiségből álló épület.
Az önkormányzatnak 22 %-nyi tulajdona van ezen épületben, a kft. 2 üzlethelyiséget
rendelkezésünkre bocsájtana, melyet az önkormányzat adhatna bérbe.
Lehetőségünk van ezen üzlethelyiségek kiválasztására. Ha 2 helyiséget választunk, akkor 33
% -nyi tulajdoni hányadunk lesz.
Nagyobb részt kapnánk, mint ami a tulajdoni hányadunkból következik, így a kft. ezzel
szeretné is letudni a földhasználati díjat.
A pénzügyi bizottság felvetette ülésén, hogy nézzünk utána mennyi lenne a földhasználati díj.
A fürdő esetében 500 000 Ft volt az éves díj, amit megállapítottunk.
Kardosné Kovács Márta: úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk a két üzlethelyiség hasznosítási
jogát. Megkaptuk a tájékoztatást a földhasználati díjról, ha a fürdőjével összevetjük, itt kb.
50 000 Ft-ot kérhetnénk ilyen jogcímen.
A két üzlet arányában hasznosításának joga nagyobb előny, mint ez az 50 000 Ft.
Évekig húzodott a terület rendbetétele, örölünk, hogy megvalósult a beruházás.
Lábodi Gábor: kikértem a termelői piac engedélyeit az illetékes hatóságoktól, néhány
szabálytalanságot már most találtam.
15:23 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe.
Labritz Béla: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
203/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi termelői piac
területén lévő Szentgotthárd Város Önkormányzatának 71/317 tulajdoni hányadát képező
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szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú ingatlanokban az önkormányzat tulajdonának
hasznosítására a következő javaslatot teszi:
- az önkormányzat 2 üzlethelyiség kizárólagos önkormányzati hasznosítási jogát elfogadja
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: köszönjük az orvosok ill. asszisztensek áldozatos munkáját. Szeretném
kérni, hogy a következő költségvetés készítésekor vizsgáljuk meg, van e esély arra, hogy a
vállalkozó orvosok iparűzési adó mentességet kapjanak.
Huszár Gábor: körünkben köszönthetjük dr. Aknay Imrét. Szeretne hozzászólni a témához,
szavazás következik a szóadásról.
8 igen – 0 nem szavazattal elfogadtuk, megadom a szót!
Dr. Aknay Imre: a vállalkozó orvosokat képviselem, nem értünk egyet az iparűzési adó
fizetésével, a gyógyítást nem lehet ilyen mércével mérni. Reméljük, hogy a jövőben
elengedésre kerül az adó.
Huszár Gábor: a pénzügyi iroda meg fogják vizsgálni.
Lábodi Gábor: átmeneti időszakban vagyunk, zökkenőmentes a Rendelőintézetben a
vezetőváltás?
Huszár Gábor: tegnap a teljes állománynak bemutattam igazgató asszonyt.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
204/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok, házi
gyermekorvosok és fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a vállalkozó
háziorvosok esetleges iparűzési adó alól való mentesítésének a lehetőségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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4./ Napirendi pont:
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi progrm felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 7. 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. Mindkét bizottság ülésén
felmerült a kérdés, hogyan is áll a hulladékudvar?
Labritz Béla: tudom, hogy leginkább a befizetett pénz miatt merült fel a kérdés.
1600 darab komposztáló edény került kiosztásra, melynek értéke több, mint 21 millió Ft.
Elkészült a hulladékudvar, ennek a költsége 124 millió Ft. A rekultiváció költségvetése is
elkészült, kb. 120 millió Ft.
A hulladékudvar elkészült, egyetlen dolog hiányzik, a jogszabályi háttér. Az új
környezetvédelmi törvény egyenlőre nem kezeli a fenntartással ill. működtetéssel kapcsolatos
kérdéseket.
Szalainé Kiss Edina: rengeteg olyan információ van az előterjesztésben, ami a lakosság
számára is hasznos lehet, kérném, hogy ezek jelenjenek meg az újságban.
Az elmúlt hónapokban számos beruházás valósult meg a városban, több helyen az építésből
származó törmelék még mindig nem került elszállításra. Ilyen például az Arany János Iskola
Dömötör Sándor: kész a hulladékudvar, de mikor lehet használatba venni?
Labritz Béla: nem tudom megmondani.
Virányi Balázs: bizottsági ülésünkön született egy javaslat miszerint jelezzük a
környezetvédelmi ügyekért felelős minisztériumi illetékes felé, hogy igény lenne a
csomagolóanyagokon annak jelzésére, hogy az a hulladékkezelés szempontjából milyen
kategóriába tartozik. Jelezzük, hogy egy erre kiadott szabályozás jelentős segítség lenne a
lakosság számára.
Nem értek egyet az idősügyi tanács javaslatával.
Huszár Gábor: a lomtalanitás idején rengeteg elektronikai hulladékot is kitesznek az
emberek, nem tudjuk megakadélyozni, hogy illetéktelenek ezt szétszedjék.
De ha külön napon gyűjtenék ezeket, akár úgy, hogy a városrészeken egy-egy konténert
kihelyeznénk máris nem bontanák szét a hulladékot.
15:46 órakor Szalainé Kiss Edina távozott a teremből.
Labritz Béla: nagyfokú a tájékozatlanság a témában. Az elektronikus hulladék veszélyes
hulladéknak minősül. Jogszabályok kötelezik az üzleteket, hogy ezen használt cikkeket vissza
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kell nekik venni. Köszönetet mondhatunk a SZET Kft.-nek, hogy eddig tárolhattuk az ő
telephelyükön.
Huszár Gábor: az idős ember nem tudja elszállítani az elektronikai hulladékát a SZET ill. a
hulladékudvar területére.
15:51 órakor Szalainé Kiss Edina visszatért az ülésre.
Kardosné Kovács Márta: mindenképpen találunk megoldást a kérdésre.
A mi bizottságunknak is volt némi kiegészítése, szeretnénk ha a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban folymatos lenne a lakosság tájékoztatása.
Virányi Balázs: jelenleg csak olyan elektronikai hulladékot vesznek be az üzletek, ami
helyett ugyanolyan funkciójú újat vesz a vásárló. Megértem az idősügyi tanács javaslatát is.
Lehetne az is megoldás, hogy ha autóval összeszednénk bejelentett címekről a hulladékot.
Dömötör Sándor: semmi kétségem afelől, hogy a hulladékudvar hasznos.
Azt szeretném elkerülni, hogy az erdőszélen landoljanak, ezen hulladékok.
Dr. Haragh László: mindenképp javasolnám, hogy külön napon legyen a lomtalanítás ill. az
elektronikai hulladék gyűjtése.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
205/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Beszámoló a város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata című
testületi anyagot a következőkkel kiegészítve fogadja el:
 a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban legyen folyamatos a lakossági tájékoztatás
 jelezzük a környezetvédelmi ügyekért felelős minisztériumi illetékes felé, hogy igény
lenne a csomagolóanyagokon annak jelzésére, hogy az a hulladékkezelés
szempontjából milyen kategóriába tartozik. Jelezzük, hogy egy erre kiadott
szabályozás jelentős segítség lenne a lakosság számára.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
5./ Napirendi pont:
Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
206/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közétkeztetésről szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Justfood Kft. szolgáltató
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2. sz. felnőtt fogorvosi körzet működtetője, Dr. Bedics Katalin kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. 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.
207/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Bedics Katalin, a 2. sz. felnőtt
fogorvosi körzetet ellátó fogszakorvos kérelmét támogatja és a fogászati kezelőegység kézi
darabjainak beszerzésére és beszerelésére bruttó 266.000,- forintot, továbbá a 2-2 ajtós
műszerszekrény beszerzésére bruttó 170.000,- forintot biztosít a Rendelőintézet Szentgotthárd
2015. évi költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Bedics Katalin fogorvos
2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves továbbképzési tervének elfogadása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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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.
208/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2014-2020-ig szóló továbbképzési tervét, valamint a 2015. évre szóló
beiskolázási tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
3./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. 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, egybehangzóan az „A” változatot javasolja
elfogadásra. Az erőforrás bizottság javasolja megemelni a keretet 100 000 Ft-tal.
Szalainé Kiss Edina: mi azt is szeretnénk ha a pályázók nyilatkozzanak a pályázat
beadásakor, hogy más bevételi forrásuk nincsen.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
209/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015.október 01.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában összesen
500 000 Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2016. évi
költségvetésben tervezni kell.
Határidő: 2016.évi költségvetés tervezése
18

Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselőtestületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó
támogatási összegről.
Határidő: 2015.októberi Képviselő-testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok ( a
pályázatok beérkezését követően ) elbírálásra felkéri az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságát.
Határidő: az elbírálásra: 2015. novemberi bizottsági ülés
Felelős: dr. Haragh László elnök
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a
kérelmek elbírálása során a pályázók legyenek kötelesek büntetőjogi felelősségük
tudatában is nyilatkozni arról, hogy a leigazoltakon kívül nincs más bevételi forrásuk,
jövedelmük..
Határidő: 2015. októberi Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László Önk és Térségi Erőforrások Vezető
4./ Napirendi pont:
Idegenforgalmi beszámoló.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. 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.
Virányi Balázs: örülök a csatolt statisztikának, reálisan mutatja a jelenlegi helyzetet.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
210/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési Terv
2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm igazgató
19

Kiss Éva, PKKE elnök
Karsai Gábor SZET Kft. igazgató
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
5./ Napirendi pont:
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
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, elfogadásra javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
211/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés 3. számú
mellékleteként szereplő, NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú pályázat keretein
belül elkészített Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja az eljárás lezárása
érdekében. Rögzíti, hogy szükségesnek tartja azon a jövőben kisebb pontosítások elvégzését.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács létrehozása.
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, elfogadásra javasolnak minden pontot, a testület
delegáltjaként dr. Sütő Ferencet jelölték.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
212/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja és egyetért
azzal, hogy Szentgotthárd Városban Ifjúsági Tanács működjön.
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2.

Az Ifjúsági Tanács működésével kapcsolatos szabályzatot az előterjesztés melléklete
szerint megismerte és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3.

A Képviselő-testület felkéri:
- a Polgármestert, hogy az Ifjúsági Tanácsban résztvevő szervezeteket kérje fel tag
delegálására.
- az Önkormányzati Hivatalt, hogy működjön közre és nyújtson segítséget az Ifjúsági
Tanács megalakulásához, működéséhez.

4.

A Képviselő-testület az Ifjúsági Tanácsba dr. Sütő Ferencet delegálja.

7./ Napirendi pont:
Műfüves labdarúgópálya működtetése, szükséges beruházások.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. 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, és mindhárom elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: a helyi sportegyesületeket támogatnunk kell, ezért kértük, hogy a
sportreferens dolgozza ki ennek lehetőségeit.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta az alábbi szavazati arányokkal:
1-2.pontokat 8 igen – 0 nem szavazattal, a 3-4. pontokat 7 igen – 1 tart. szavazattal
fogadta el.
213/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya és a hozzá
vezető út viacolor járdájának kialakításához szükséges önrészt (bruttó) 1.467.104,- Ft
összegben biztosítja a fejlesztési céltartalék ( lakásépítési keret ) terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya
karbantartásával kapcsolatban a karbantartási feladatok ellátásával a SZET Szentgotthárdi
KFT-t bízza meg, az ehhez szükséges költségeket biztosítja számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőf. Vezető
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3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyelőre a
pálya kiadásával kapcsolatos összes feladatot a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
lássa el a sportcsarnok és a tornatermek bérbeadása kapcsán kialakult rend szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti bérleti díjakat eéfogadja és elrendeli, hogy a műfüves labdarúgó pálya
bérbe adása ezen díj ellenében történjen.
A következő testületi ülésre kerüljön kidolgozásra egy, a szentgotthárdi labdarúgók számára
biztosítandó kedvezményrendszer.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
8./ Napirendi pont:
Változás Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága tagságában.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. 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.
214/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

a

250/2014.

számú

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékes rendőrkapitánnyal
egyetértésben Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára az alábbi személyeket bízza meg:
elnökének: Huszár Gábor polgármestert,
tagjainak:
• Lábodi Gábor képviselőt,
• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét,
• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetőjét,
• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét,
• Szentgotthárd Város jegyzőjét,
• Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbiztonsági referensét.
Állandó meghívottak :
• a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője,
• Batsák Dániel kriminológus, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd munkatársa,
Eseti meghívottak (téma szerint):
• oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei,
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• egyéb területek szakemberei.
A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési
Közbiztonsági Stratégiája III. fejezetének 6. pontját ennek megfelelően módosítja.

és

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Bizottságának elnöke
9./ Napirendi pont:
Energetikai Bizottsági tag/ok választása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: esztközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
215/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba
választja Karsai Gábort, a SZET Szentgotthárdi kft ügyvezető igazgatóját és Zsálek László
villamosmérnököt. Az Energetikai Bizottság tagjainak névsorát az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint veszi tudomásul.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
10./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. 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, mindhárom bizottság ugyanazon számokat
javasolta elfogadásra.
Nekem az lenne a javaslatom, hogy a Hármashatár Baráti Kört ne támogassuk, hiszen nem
Szentgotthárdon bejegyzett szervezet, így a szabályzat értelmében sem támogatható.
Kardosné Kovács Márta: szeretném felhívni a figyelmét a városrészi képviselőknek, hogy a
városrészek 225 825 Ft-ot igényelhetnek idén. Két városrész nem élt ezzel a lehetőséggel,
javasolnám kapják meg ők ezen összeget.
Szalainé Kiss Edina: ha valaki nem igényel pénzt, akkor miért adnák neki oda? A jakabházi
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városrész azért igényelt ekkora összeget, mert ennyire van szüksége.
Javasolnám támogatni a Hármashatár Baráti Kört, igaz, hogy nem ide bejegyzett szervezet, de
rendezvényeiket Szentgotthárdon tartják.
Dr. Dancsecs Zsolt: a szabályzat azt írja, hogy a helyben megvalósuló programokat lehet
ebből a keretből támogatni. Elvileg kaphat nem szentgotthárdi szervezet is, természetesen
alapos mérlegelés után.
Huszár Gábor: de van egy 4. pont is, ami felülírja ezt.
A maradék pénzt javasolnám a Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek.
Kardosné Kovács Márta: azért nem támogattunk helyi szervezeteket, mert ezzel az
egyesülettel is számoltunk. Inkább azok között osszuk fel, akik kevesebbet kapnak.
Dömötör Sándor: nem tudom elfogadni, hogy kizárjuk a Hármashatár Baráti Kört.
De ha ez ilyen vitás kérdés, akkor jövőre változtassunk a szabályzaton.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
216/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap
keret terhére a
a.) SZEMLE Egyesület Tájidegen c. program megvalósítására irányuló kérelmét 34 000
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. november 30.
b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Őszidő program megrendezésére irányuló
kérelmét 85 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat gyermekek és idősek
karácsonya program megrendezésére irányuló kérelmét 45 825 Ft-tal támogatja. A
városrészi önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város
Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2015. december 31-ig kell a
Pénzügy részére benyújtani.
d.) Alfakör Szentgotthárd ismeretterjesztő előadás megrendezésére irányuló kérelmét
nem támogatja.
e.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület minősítő koncert megrendezésére
irányuló kérelmét 100 000.-Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október
25-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. november 30.
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f.) Hármashatár Baráti Kör Márton-napi program megrendezésére irányuló kérelmét
50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
g.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napi program
megrendezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
h.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület adventi, karácsonyi program és óévi
találkozó megrendezésére irányuló kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
i.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat gyermekek és idősek
karácsonya, adventi hangverseny programok megrendezésére irányuló kérelmét
225 825 Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó,
Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2015.
december 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
j.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek és Mikulás napi program megrendezésére
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
k.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány adventi, karácsonyi kézműves program
megrendezésére irányuló kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
l.) Rábafüzesért Egyesület idősek és Mikulás napi program megrendezésére irányuló
kérelmét 75 825 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
m.) Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért a szakképzés 125. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepség megrendezésére irányuló kérelmét 140 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
n.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub továbbképzésének
támogatására irányuló kérelmét nem támogatja.
o.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör egészségmegőrző program
megrendezésére irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
25

p.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT megrendezésére, az Év Szentgotthárdi Civil
Szervezete Díj pénzjutalmához és zászlórudak beszerzésére irányuló kérelmét 80 000
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
q.) Szentgotthárdi Énekegyesület zene világnapi és karácsonyi kórushangverseny
megrendezésére irányuló kérelmét 267 064 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. december 31.
Határidő: A támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
11./ Napirendi pont:
Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendeletét a helyi
adókról.
12./ Napirendi pont:
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015.(X.1.) önkormányzati rendeletét
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
13./ Napirendi pont:
Az állatok tartásáról szóló önkormányztai rendelet módosítása.
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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, elfogadásra javasolják a módosítást.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X. 1.) önkormányzati rendeletét
az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
14./ Napirendi pont:
Az ebtartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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 javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (X. 1.) önkormányzati rendeletét az ebek
tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
15./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
217/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017. évi villamos
energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti csatlakozási
szándéknyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata
csatlakozik a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar
Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében
létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződéshez.
Egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás aláírását.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
16./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Alessia 2004 Kft., 9921 Vasalja 070/1 hrsz.).
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
218/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 0284/5 hrsz-ú, 1 ha 4570 m2 területű, kivett vízmosás, rét és szántó
megnevezésű 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanból, a jelen
Előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt által készítet helyszínrajzon megjelölt 289
m2-es területrész annak leválasztását, s belterületbe vonását követően telekhatár rendezéssel a
szomszédos szentgotthárdi 1653 hrszú, kivett ipartelep megnevezésű ingatlanhoz átcsatolásra,
s az ingatlan tulajdonosa, Alessia 2004 Kft. (9921 Vasalja 070/1 hrsz.) részére értékesítésre
kerüljön.
Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés alapján a belterületbe
vonást követő ülésen határozza meg.
- A vételáron felül az értékbecslés költsége és a telekalakítással járó összes költség (változási
vázrajzok elkészítésének költsége, belterületbe vonás költsége, tulajdoni lap, térképmásolat
díja, Földhivatali átvezetés költsége,) a kérelmező felet, Alessia 2004 Kft-t. (9921 Vasalja
070/1 hrsz.) terheli.
Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége is a vevő felet terheli.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem ( Tóth Tamás ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. 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.
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219/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 4904 hrsz-ú, 5 ha 2193 m2 alapterületű, szántó és rét művelési ágú, 1/1
arányban az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanból a jelen Előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező helyszínrajzon ferde vonalazással jelölt kb. 1200 m2-es területrész
kiméretésre és értékesítésre kerüljön.
Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület a változási vázrajz elkészültét követő, forgalmi
értékbecslés alapján határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
A pénzügyi bizottság nem javasolta az értékesítést. Jól jönne a pénz az önkormányzatnak, de
ezzel jönne a feladat is, el kellene helyezni az ott lévő eszközöket.
Szalainé Kiss Edina: a részönkormányzati ülésen egyértelmű volt, hogy szeretnék
értékesíteni az ingatlant.
Az épületben található eszközöket el lehetne helyezni a művelődési ház mellett található
tárolóban. Jó lenne ha az értékesítésből származó bevételt a városrész kapná meg.
Huszár Gábor: akkor végeztessünk értékbecslést. Nem hiszem, hogy jó megoldás ha a
városrész kapja meg a pénzt, miközben az eszközök elhelyezése a mi feladatunk lesz.
Virányi Balázs: ha önkormányzati tulajdonban marad az épület, akkor arra hamarosen
költeni kell.
Labritz Béla: az épület számunkra hasznosíthatatlan, egyértelmű, hogy értékesítsük.
Dr. Dancsecs Zsolt: véleményem szerint jól meg kell gondolni, nem lehet mindent bepakolni
a művelődési házba.
Huszár Gábor: javaslom az értékbecslést elvégeztetni, majd meghirdetni az ingatlant.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
220/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2515/2 hrszú, 144 m2 alapterületű, kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel, ill. annak megfelelő összeg a SzentgotthárdJakabháza városrészen történő beruházásokra kerüljön felhasználásra. Elsősorban: A
jakabházi kultúrház mellett található tároló helyiség bővítése céljára, a tűzoltó szerházban
lévő eszközök tárolása céljából. Másodsorban: a városrészi kultúrházban mosdóhelyiség
kialakítására.
Az értékbecslést követően, a forgalmi érték ismeretében fel kell mérni, hogy a településrész
által kért tároló helyiség bővítése mekkora összeget igényel – és ennek ismeretében kell az
értékesítés ügyében a következő előterjesztést elkészíteni.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
19./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem ( Janiné Kiss Éva ).
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, nem javasolják az értékesítést.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
221/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970
Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/6. sz. szám alatti 1359/3/A/7 hrsz-ú, 26 m2 alapterületű, 1
szobás összkomfortos lakás értékesítéséhez.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
20./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, a meghirdetést javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 nem - 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
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222/2015. 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 a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 180 000 Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2015. október 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. októberi testületi ülés.
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.
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. november 13-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.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
21./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 29. 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.
223/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 12.
szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj:
havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. októberi testületi ülés.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.
Amennyiben a fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a garázst folyamatosan,
változatlan feltételekkel meg kell hirdetni.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
22./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft. kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 30. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és javasolja 30 eFt-tal támogatni a Gotthárd-Therm
Kft.-t.
Szalainé Kiss Edina: idézni szeretnék : „Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét az
ÁSZ jegyzőkönyvben foglaltakra:
Az Önkormányzat feladata elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok elsődlegességének
biztosítása. Ennek érdekében az önként vállalt feladatok fenntarthatóságát át kell tekinteni.”
Tudjuk, hogy a költségvetésben 300 millió Ft-os hiány van, akkor miről is nyitunk most vitát?
Tisztában vagyok a fürdő jelenlegi állapotával, de én csak abban az esetben tudom támogatni
a kérelmet, ha pontos számokat látok az elvégzendő munkálatokról. Arról nem is beszélek,
hogy forrást is kell találnunk.
Huszár Gábor: a forrást nagyon könnyen megmondom, a lakásépítési keret. Hiszen
engedélyeztetés alatt vannak a tervek a laktanya kapcsán, konkrét kifizetés abban a
beruházásban csak jövőre lesz.
Dr. Haragh László: úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a fürdőt, ha más miatt nem is, de
a béreket ki kell fizetni.
Ha bezárnánk a fürdőt akkor 49 ember elveszíteni a munkáját, továbbá a fenntartás akkor is
pénzbe kerül. A szálloda újranyitása miatt is fontos a fürdőt életben tartani.
Virányi Balázs: nem kicsi a tét, a fürdő kell ahhoz, hogy a szálloda életképes legyen.
Huszár Gábor: a hotel menedzsmentje már az együttműködésen dolgozik, többek között,
arról tárgyal, hogy a fürdő is ugyanazon beszállítókkal dolgozzon, akikkel ő. Szeretném ha
ebben a fürdő is maximálisan partner lenne.
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Kardosné Kovács Márta: a 2015. évi költségevetés összeállításakor első körben 100 millió
Ft-ot terveztünk a fürdőnek. A költségvetés elfogadásakor ez az összeg már csak 50 millió Ft
volt, hiszen abban bíztunk, hogy a szálloda az első félévben megnyílik.
Szalainé Kiss Edina: ha a fürdő megkapja a támogatást, akkor azt várom a fürdő
menedzsmentjétől, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy kifogástalan legyen a
működés, ne legyen ennyi panasz, amennyi most.
Huszár Gábor: ennek szerintem semmi akadálya.
Körünkben köszönthetjük a felügyelő bizottság elnökét, szeretne hozzászólni, erről előbb
szavaznunk kell.
8 igen – 0 nem szavazattal elfogadtuk, megadom a szót.
Varga Ervin: köszönöm a tulajdonosi hozzáállást! Szeretnék néhány gondolatot megosztani
Önökkel.
Minden egyes hónapban Önök előtt van a kft. beszámolója. Ezen beszámolók folyamatosan
igazolják a működési eredményt, mind a bevételi mind a költség ágon, mindazt vázolják,
hogy jutottunk a jelenlegi helyzethez.
Korábbi évek tapasztalataiból következtethettünk, hogy idén mekkora működési hiánnyal
számolhatunk.
El kell dönteni a fürdő és a szálloda együttműködése kapcsán, hogy ki a kompetens személy,
mi a kompetencia, mi a kötelezettségvállalás, milyen elvek mellett kell együttműködni.
Nyílván ezek részletkérdések, de október vége hamar eljön.
Dr. Dancsecs Zsolt: nem kértem volna szót, ha nem egy ÁSZ vizsgálat előtt állnánk.
Úgy látom mindenki elkönyvelte, hogy támogatást adunk. Az önkormányzat csak tagi
kölcsönt tud nyújtani, melyet a cégnek vissza kell fizetnie.
Milyen stratégia van ezen összeg visszafizetésére? Az előterjesztésben is le van írva, hogy
tagi kölcsönt még nem kaptunk vissza a korábbiakban.
Huszár Gábor: 2015. december 31-i határidő betartására gyanítom reális esély nincs.
Somorjainé D. Zsuzsanna: mindenképp 2015. december 31. a határidő, amennyiben nem
teljesíti meghosszabbíthatjuk, de azt a testület elé kell hozni.
Dr. Simon Margit: kérelmünk tagi kölcsönre irányult. A visszafizetés határidejére 2016.
december 31-ét tudnám mondani. Természetesen ezt csak annak függvényében, milyen
megállapodás születik a szállodával. Ha azonban a szálloda beindul, akkor lesz fedezet a
tartozás visszsafizetésére.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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224/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában lévő
Gotthárd-Therm kft-nek az Önkormányzat 30 000 e/Ft tagi kölcsönt nyújt működésre a
fejlesztési céltartalék ( lakásépítési keret ) terhére.
Visszafizetés határideje: 2015. december 31.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
23./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 31. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolta támogatni a kérelmet.
A Horgász Egyesület 100 % -os támogatottságú pályázaton indult el, azon nem nyertek.
De van lehetőség 70%-os támogatottságra, ehhez kellene az önrész.
Virányi Balázs: az előterjesztésben le van írva, hogy bizonyos feladatokat elvállalna az
önrészéért cserébe az egyesület, olyan feladatokat, melyet a SZET Kft. végezne. A SZET
Kft.-nek rendkívül nagy szüksége van a munkákra, hiszen ezekből származik bevétele.
Dr. Dancsecs Zsolt: az egyesület benzináron nyírná le az adott területeket, ezzel az
önkormányzat csak nyerne. Mindemellett a SZET Kft.-nek több ideje ill. erőforrása jutna
egyéb feladatokra.
Labritz Béla: az egyesület nem szeretne munkát elvenni a SZET-től, de felgyorsulna a
Hársas-tó környékének rendbetétele. Ami egyébként is az egyesület dolga.
Kardosné Kovács Márta: nem illik nyertes pályázatot visszautasítani, módosításra nincs
lehetőség. Élni kell minden lehetőséggel.
Szalainé Kiss Edina: bármely összeget adunk az egyesületnek, nyílván kötünk vele
támogatói szerződést, amiben kiköthetjük, hogy mit kérünk cserébe.
Azt látom, hogy a SZET kapacitása is véges, nem hiszem, hogy elvenné az egyesület a kft.
munkáját.
Dr. Dancsecs Zsolt: azt az egyet nem szabad megcsinálni, hogy nem kérünk ellentételezést.
Kardosné Kovács Márta: mind a SZET, mind a Horgász Egyesület a városért van.
Vagy élünk a lehetőséggel, vagy nem.
Lábodi Gábor: tennék egy olyan javaslatot, hogy támogassuk a traktor beszerzését, de adja
oda használatba a SZET Kft.-nek.
A SZET-től nem szabad munkát elvenni, mert azzal a működését lehetetlenítjük el.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a pénzügyi
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bizottság javaslatát teszem fel, miszerint támogatjuk a kérelmet.
4 igen – 2 nem - 2 tart. arányban a testület elutasította.
Labritz Béla: 30 millió Ft-ot szavaztunk meg az előzőekben a Gotthard-Therm Kft.-nek,
mert tudjuk, hogy szüksége van rá.
A Horgász Egyesületnek 900 000 Ft kell, javaslom támogassuk őket.
Virányi Balázs: nem kapacitást kell felszabadítanunk a kft.-nél, hanem növelnünk kell.
Huszár Gábor: szavazás következik az „A” pontról.
2 igen – 3 nem – 3 tart. arányban a testület elutasítva.
Szavazás következik, ismét a „B” pontról.
4 igen – 2 nem - 2 tart. arányban a testület elutasította.
Mivel a testület nem tudott döntést hozni, a következőkben újra kell tárgyalni a témát.
18:24 órakor Huszár Gábor polgármester közmeghallgatást rendel el, 18:42 órakor a testület
folytatja nyílt ülését.
III. EGYEBEK

Lábodi Gábor: a kethelyi játszótér állapotát többen kifogásolták, utána kellene nézni mi lehet
a gond.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyűjtést szervez egy városunkban élő nehézsorsú
családnak, az édesanya 2 kisgyermeket nevel egyedül. A hölgy dolgozik, de ha törleszti a
tartozásukat akkor minimális összeg jut megélhetésre. Várják az adományokat, főként tartós
élelmiszert.
A Jobbik szentgotthárdi Ifjúsági Tagozata egy horgosi kisfiúnak gyűjt, aki a migránsok
vonulása szedte össze az eldobált élelmiszert, ide is várják az adományokat.
És utoljára egy meghívást hagytam, szeretettel várok mindenkit a péntek esti kiállítás
megnyitómra!
Huszár Gábor: tudjuk, hogy melyik családról beszél Lábodi képviselőtársunk?
Természetesen lehetőségeinkhez mérten próbálunk minden ilyen helyzetben segíteni, de
hozzám még nem érkezett ezügyben jelzés.
Szalainé Kiss Edina: a Szakrendelő előtt a betegek számára fenntartott ingyenes helyeket
többször a környéken lakók foglalják el. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ilyen helyekre ne
parkoljanak!
Dr. Haragh László: októberben tárgyalunk a közlekedés helyzetéről, előzetesen is szeretném
jelezni, hogy a Mária utca ill. Dózsa György utca kereszteződése balesetveszélyes, a stop
táblán kívül kérném, hogy figyelemfelhívó, sárga vonal kerüljön felfestére.
A Dometál előtti gödör betemetése már megtörtént a SZET Kft. által, köszönjük szépen!
Dömötör Sándor: a Rózsa Ferenc utca 20. szám alatti lakosnak legyen szíves a hivatal
levelet küldeni, melyben közöljük vele, hogy nem áll módunkban a szomszéd magánterületén
lévő fák kivágása. Nyújtson be birtokvédelmi kérelmet.
Kardosné Kovács Márta: a Vörösmarty utcából több hónapja jelzik a hivatal felé és a
Villkász felé is, hogy nincs megfelelő közvilágítás. Azt a választ kapták, hogy az EON-nak
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kell a problémát megoldani, ez igaz?
Huszár Gábor: köszönöm szépen a felvetéseket, köszönöm a szeptember hónapban tanúsított
munkát, hozzáállást!
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:50 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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