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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008.  szeptember  24-én 
14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bugán József alpolgármester,
Bedics Sándor, Dömötör Sándor,
Fodor József, Huszár Gábor,
Kissné Köles Erika, Labritz Béla (14,40 órától),
Dr. Reisinger Richárd, Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Mesics Lászlóné anyakönyvvezető, okmányirodai ügyintéző,
Kelemen Anna,
Kelemen Géza.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Bauer László, Enzsel István és
Dr. Hevesi András képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és
Huszár Gábor képviselő

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket, külön nagy tisztelettel köszönti a Gotthárd Televízió adásán keresztül a képviselő-
testület  munkáját  figyelő  televíziónézőket.  Mielőtt  a  képviselő-testület  megkezdi  a  munkáját, 



állampolgári  eskütétel  következik.  Kelemen Anna és  Kelemen Géza  szentgotthárdi  lakosokat 
kérelmükre a Magyar Köztársaság elnöke a 2008. június 20. napján 106/A.29878/2007. számú 
honosítási  okirattal  a  magyar  állampolgárságról  szóló  1993.  törvény  4.  §-a  alapján  magyar 
állampolgárság  kötelékébe  honosította.  Az  állampolgársági  törvény  7.  §-ában  foglaltakra 
tekintettel  a  honosítottaknak  a  lakóhelyük  szerint  illetékes  polgármester  előtt  esküt  vagy 
fogadalmat kell tenni. Kéri Kelemen Annát és Kelemen Gézát, hogy az eskütételt állva tegyék le.

Viniczay Tibor polgármester előtt Kelemen Anna és Kelemen Géza letették az esküt.
Viniczay Tibor:
Megállapítja  a  képviselő-testület  határozatképességét  és  a  nyílt  ülést  megnyitja.  Javasolja 
felvenni a napirendek közé a,,TIOP pályázat könyvtári fejlesztésre”, valamint a ,,Gotthárd-Therm 
Kft kérelme” című előterjesztések megtárgyalását. Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület 
zárt  ülésen  tárgyalja  meg  a  ,,Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésére 
vonatkozó bevételnövelő és kiadáscsökkentő javaslatok” (az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi 
és  Sport  Bizottság  javasolta  e  napirend  zárt  ülésen  történő  megtárgyalását),  a  ,,Vasi  TISZK 
vezetői megbízás”, valamint a ,,Gotthárd-Therm Kft kérelme” című napirendeket.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

210/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendre az alábbi pontok 
megtárgyalását:

- Gotthárd-Therm Kft kérelme,
- TIOP pályázat könyvtári fejlesztésre.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi 
napirendi pontokat:

- Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésére  vonatkozó 
bevételnövelő és kiadáscsökkentő javaslatok,

- Gotthárd-Therm Kft kérelme,
- TIOP pályázat könyvtári fejlesztésre.
- A Vasi TISZK munkaszervezet – vezetői pályázatának elbírálása

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A képviselő-testület a napirendi pontokat 9 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbiak 
szerint tárgyalja meg:

I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés: 1. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  a  város  környezetvédelmi  rendeletének  végrehajtásáról,  különös  tekintettel  a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Eü. Biz. jav.) és 4. sz. (Pü. Biz. jav.) melléklet

3./ Napirendi pont:
Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Az  esélyegyenlőség  érvényesülése  érdekében  tett  intézkedések  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál. A további feladatok meghatározása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. (Okt. Biz. jav.) melléklet

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
SZOI Minőségirányítási Programjának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Vasi TISZK.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Képviselői megbízatás megszüntetése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



5./ Napirendi pont:
Határozat visszavonása – létszám-racionalizálás.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Intézményvezető-helyettes a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

7./ Napirendi pont:
A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  számára  nyújtott  önkormányzati  támogatások 
felhasználásának ellenőrzése, az idegenforgalom fellendítése érdekében tett lépések.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés  (informatikai  rendszerellenőrzés,  valamint  az  Önkormányzat  által  nyújtott 
támogatások utóellenőrzése. Az elmúlt két évben történt ellenőrzések utóellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Városi Televízió Kht készfizető kezességvállalási kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
A 4/2008. (II. 28.) számú ÖKT költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 
ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



12./ Napirendi pont:
A távhőszolgáltatás fűtési hődíjának módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
Május 1-i és augusztus 20-i kirakodóvásár.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Kaszagyári tömbterület szabályozási terv készítését megelőző hasznosítási javaslat.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Pável Ágoston ltp. 2. szám alatti lakosok kérelme).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Drávecz Tamás).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (2508/2 hrsz-ú ingatlan).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
TIOP pályázat könyvtári fejlesztésre.
Előadó: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

III: EGYEBEK: (képviselői felvetések)



I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 1. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előző képviselő-testületi ülés óta

Augusztus  28-án  „Határtalanul”  címmel  került  megrendezésre  a  XIII.  Országos  Főépítészeti 
Konferencia  Mosonmagyaróváron,  ahol  meghívott  előadóként  vett  részt.  A Konferencián  az 
Országos  Főépítészeti  Testület  a  7/2008.  (VIII.  29.)  számú  határozatával  a  heiligenkreuzi 
hulladékégető  telepítésével  kapcsolatos  tiltakozó  nyilatkozat  megírására  hatalmazta  fel  a 
Kollégiumot  azzal,  hogy  azt  juttassa  el  a  Burgenlandi  tartományfőnöknek,  valamint  az 
érintetteken túl minél szélesebb körben hozza azt nyilvánosságra.

Szeptember 2-án a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút képviselőjével és a General Motors Powertrain 
Magyarország  Kft  vezérigazgatójával  tárgyalt  a  vasútfejlesztési  projekt  témakörében  az 
Önkormányzat érdekeinek biztosítása tárgyában.

Szeptember  3-án  a  2008.  évi  országos  pályázaton  a  Globomax  Kft.  terméke  a  Mikrovoks 
szoftver, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kistérségi Társulási Tanács ülésein 
használ,  a  zsűri  javaslatára,  a  Kiírók  Tanácsának döntése  alapján  elnyerte  a  Magyar  Termék 
Nagydíj kitüntetést.

Szeptember  4-én  Kiss  Péter  kancelláriaminiszterrel  tárgyaltak  Budapesten  Bugán  József 
alpolgármesterrel.  Kérték a minisztert,  járjon el annak tekintetében, hogy a Magyar Kormány 
rendeletben utasítsa el a tervezett hulladékégető helyszínét és adjon konkrét utasítást a szaktárcák 
részére a szükséges intézkedések megtételére.

Ugyanezen a napon a Vas Megyei TIT Egyesület Asztaltársasága tett látogatást Szentgotthárd 
városában.  Az  Önkormányzat  terveiről,  munkájáról  Labritz  Béla  képviselő  tájékoztatta  a 
megjelenteket.

Szeptember 8-tól  egy héten keresztül a városban és térségében forgatott az MTV Főtér című 
műsorának  stábja.  A  vízi  turizmus  megszerettetése  és  a  kistérség  bemutatása  volt  a  cél. 
Megköszöni a Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkáját, mellyel nagyban hozzájárultak a film 
elkészítéséhez.
Szeptember 10-én a Munkaügyi egyeztető fórumot Pochán Miklós alpolgármester Úr tartotta, 
melyen részt vettek a civil szféra, az ifjúság képviselői, valamint a Munkaügyi Központ vezetője.

Szeptember 10-én a Kormány határozatot hozott az ausztriai Heiligenkreuz településen tervezett 
hulladékhasznosító  művel  kapcsolatosan  kialakított  magyar  álláspontról,  mely  szerint  az 
országhatártól lényegesen távolabbi helyen kell megvalósítani, ezért arra kéri az osztrák felet, 
hogy  a  beruházás  elfogadható  helyszínének  kijelölésében  a  két  kormány  működjön  együtt. 
Felhívja a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, a külügyminisztert és az érintett minisztereket, 



hogy tegyék meg a szükséges lépéseket. 

Szeptember  11-én  Dr.  Horváth  István  nagykövet  úrral  találkoztak  Bécsben  Bugán  József 
alpolgármesterrel, ahol egyeztettek az oberwarti közmeghallgatással kapcsolatos teendőkről.

Szeptember 12-én egy nagyszerű sportemberrel és ma már sikeres üzletemberrel, a 12-szeres iron 
man triatlon győztes Kropkó Péterrel találkozott. Huszár Gábor képviselővel egy olyan diáksport 
rendszer kidolgozásában kérték Kropkó Péter közreműködését, amely az úszás és futás mellett a 
kerékpározást  is  rendszeres  sporttevékenységgé  alakíthatná  Szentgotthárd  városban,  ezzel  a 
diákok mindennapi sportolásával a triatlont, mint új infrastruktúraigény nélküli új sportágat is 
beilleszthetnék.

Szeptember  16-17-én  került  sor  a  Burgelandi  Tartományi  Kormány  hivatala  által  kitűzött 
oberwarti  közmeghallgatásra  a  tervezett  hulladékégetővel  kapcsolatosan.  A  rendezvény 
előkészítése, szervezése, lebonyolítása minden udvariassági, partneri, európai normát alulmúlt.

Szeptember  18-án  rendkívüli  képviselő-testületi  ülést  tartására  került  sor,  melynek  napirendi 
témája a fürdő helyzete, jövője volt.

Szeptember 19-21. között a tavalyihoz hasonlóan ismét megrendezésre került a Főszezon kiállítás 
Budapesten,  a  Westend  City  Center  Millennium  tetőkertjében,  mely  kedvező  bemutatkozási 
lehetőséget  kínált  településeknek,  belföldi  szállásadóknak,  turisztikai  szolgáltatóknak.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület összefogásával az 
idén is bemutatkozott a város és térsége a kiállításon. Megköszöni a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület színvonalas munkáját.

Szeptember  22-én  az  Ausztria-Magyarország  Területi  Együttműködési  Program  keretében  a 
Nyugat-Dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság  által  benyújtott  „Rába  árvízi 
előrejelző  modell”  című  pályázat  projekt  indító  találkozóját  tartották  Feldbachban,  melyen 
Labritz Béla képviselte az Önkormányzatot.

Szeptember 23-án a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban tartotta első találkozóját a 
Heiligenkreuzi hulladék égetőmű ügyében létrehozott konzultatív munkacsoport, melynek ülésén 
részt  vett.  Az ülésen az álláspontjaik ismertetését  követően az osztrák tárgyalófél  kijelentette, 
hogy semmilyen jogi lehetőségük nincs a  projekt engedélyezésének megtagadására,  de abban 
egyetértettek,  hogy  ezt  a  témát  nemcsak  jogi,  hanem  politikai  oldalról  is  kell  vizsgálni. 
Megállapodtak abban, hogy kötelezettség nélküli alternatív helyszíneket és megoldásokat javasló 
bizottságot állítanak fel. A bizottság munkájának koordinálására Bugán József alpolgármestert 
kérte fel.

A két ülés közötti beszámolóban egy külön témakörre hívja fel a figyelmet, amely a túlórákkal 
kapcsolatos.  A III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium heti  160 túlórával kezdte meg az új 
tanévet, mely háromszorosa a tavalyi évi túlóráknak. Véleménye szerint azonnal ki kell vizsgálni 
ennek okait,  ezért  a  két  ülés közti  napirend elfogadásával  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy a 
következő javaslatát is fogadja el. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium túlórái számának 
jelentős növekedése miatt  vizsgálatot kell  lefolytatni  az  intézménynél.  Ennek során készüljön 
jelentés arról, hogy melyek azok a szakok, ahol csoportbontások történtek; az egy évre fizetés 



nélküli szabadságon lévő tanár óráit milyen módon osztották szét; a szeptember 1-től elindított 
harmadik szakközépiskolai  osztály – ebből  kettő  osztály 0.  évfolyamú – részletekbe menően 
milyen óraszám növekedéssel járt és ezt hogyan oldotta meg az intézmény; a szeptember 1-től 
bevezetett  modul rendszerű szakképzési  program felépítése és az ehhez szükséges pedagógus 
ellátottság biztosítását hogyan oldotta meg az intézmény; pontos kimutatás kér annak, hogy a 
túlórák miatt az intézményi kiadások mennyiben változnak. Kérdéseket, észrevételeket vár a két 
ülés között történt eseményekkel kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

211/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről  és  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  beszámolót  elfogadja  a  következő 
kiegészítéssel: 
A  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  túlórái  számának  jelentős  növekedése  miatt 
vizsgálatot kell lefolytatni az intézménynél. Ennek során készüljön jelentés arról, hogy  
- melyek azok a szakok, ahol csoportbontások történtek; 
- az egy évre fizetés nélküli szabadságon lévő tanár óráit milyen módon osztották szét; 
- a szeptember 1-től elindított harmadik szakközépiskolai osztály – ebből kettő 0. évfolyamú – 
részletekbe menően milyen óraszám növekedéssel járt és ezt hogyan oldotta meg az intézmény; 
- a szeptember 1-től bevezetett modul rendszerű szakképzési program - és az ehhez szükséges 
pedagógus ellátottság - biztosítását hogyan oldotta meg az intézmény;
- pontos kimutatását kér a képviselő-testület annak, hogy a túlórák miatt az intézményi kiadások 
mennyiben változnak.

Határidő: azonnal; a Jelentés elkészítése a 2008. októberi ülésre
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  a  város  környezetvédelmi  rendeletének  végrehajtásáról,  különös  tekintettel  a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Eü. Biz. jav.) és 4. sz. (Pü. Biz. jav.) melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztés  az  Önkormányzat  környezetvédelmi  rendeletének  végrehajtásáról  szóló 
beszámoló mellett tartalmazza a helyi hulladékgazdálkodási terv esedékes felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót is tekintettel arra, hogy a két beszámoló szervesen összekapcsolódik és átfogó kép 
alakulhat ki ezeknek az önkormányzati feladatoknak az állásáról. Megkérdezi az előterjesztőt, 
hogy kíván-e kiegészítést tenni? Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság elfogadásra 
ajánlotta, de a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítést tett. Felkéri Bedics képviselőt, 
a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot.



Bedics Sándor:
A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  megállapította,  hogy  egy  rendkívül  körültekintő  és 
nagyon jó összegzésről, tájékoztatóról kapott a képviselő-testület anyagot. Ismerteti a bizottság 
kiegészítő  javaslatát,  foglalkozni  kellene  az  Önkormányzatnak  azzal,  hogy  ahol  a 
szennyvízcsatorna  hálózat  kiépítésre  került,  ott  rendeleti  módon  kötelezni  kellene  a 
tulajdonosokat arra, hogy rákössenek a szennyvízcsatorna hálózatra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

212/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város  környezetvédelmi 
rendeletének  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  és  a  Hulladékgazdálkodási  terv  2008.  évi 
felülvizsgálatáról  szóló  beszámolót  elfogadja.  Meg  kell  vizsgálni  annak  lehetőségét,  hogy 
rendeleti  úton  kötelezhesse  az  Önkormányzat  a  kiépített  csatornahálózatra  való  rákötésre  az 
érintett ingatlantulajdonosokat.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 22/2008.  (IX.  25.)  ÖKT rendeletét  a  helyi  környezetvédelem szabályairól  szóló  
22/2001. (VI. 28.) ÖKT rendelet módosításáról.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  23/2008.  (IX.  25.)  ÖKT  rendeletét  a  helyi  hulladékgazdálkodási  tervről  szóló  
21/2004. (VI. 25.) ÖKT rendelet módosításáról.

3./ Napirendi pont:
Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  képviselő-testület  a  231/2005.  számú  határozatával  fogadta  el  az  Önkormányzat 
vagyongazdálkodási  irányelveit,  amelyet  a  190/2007.  számú  képviselő-testületi  határozat  1. 
pontja alapján módosított. A jelenlegi, aktuális vagyongazdálkodási irányelvekkel foglalkozik az 
előterjesztés. Mivel erre a témára évenként szükséges visszatérni, a határozat szerint ezért került 
sor  ennek az  előterjesztésnek  a  képviselő-testület  elé  történő  terjesztésére.  Az  Egészségügyi, 
Szociális és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg az 
előterjesztést és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni?

A képviselő-testület a határozat 1./, 2./, 3./ a.), b.), c.), és 5./ pontjait egyhangúlag elfogadva, a 4./ 



pontját pedig 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:

213/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vagyongazdálkodási irányelvek 
érvényesüléséről  szóló  beszámolót  elfogadja.  A  Vagyongazdálkodási  Irányelvekben 
foglaltakat a 4. számú melléklet szerint módosítja.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rábafüzesi városrészen lévő 4 
db. építési telket a helyben szokásos módon továbbra is meghirdeti értékesítésre.

3./  a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete   a  külterületen  lévő  azon 
részarányos területeket, ahol az Önkormányzat tulajdona a 2000 m2-t nem haladja meg 
továbbra is értékesítésre kijelöli.

b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  azon  erdőterületeket, 
melyekben  az  önkormányzat  résztulajdonos,  az  önkormányzati  tulajdoni  hányadokat 
meghirdeti értékesítésre.

c.) A szentgotthárdi 04/7 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása után - országos 
színtű médiában meg kell hirdetni eladásra, továbbá a terület megosztásával és az 
árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg kell 
tenni.

4./  Rendeletbe  kell  foglalni  a  lakások  elidegenítéséből  származó  bevételek  felhasználásának 
részletes szabályait. 
Lakáseladásokat  követően  (lakás  eladása,  valamint  nagyobb  összeg  rendelkezésre  állása 
esetén)  a  Képviselő-testület  dönt  a  befolyt  összeg  felhasználásáról.  A  költségvetés 
tervezésekor ki  kell  dolgozni,  hogy a Testület  vásárlási  szándék esetén összesen mekkora 
összegben kíván lakásokat értékesíteni.

5.)  A  vagyonkezelői  jog  alapításának  lehetőségét  vizsgálni  kell.  Javaslatot  kell  tenni  a 
vagyonkezelésbe adható vagyontárgyakra. 

Határidő:  azonnal és folyamatos, 
Felelős: 1- 3 pontban Műszaki Iroda, 

  4-5. pontban: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető, 
                        Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
                        Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4./ Napirendi pont:



Az  esélyegyenlőség  érvényesülése  érdekében  tett  intézkedések  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál. A további feladatok meghatározása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. (Okt. Biz. jav.) melléklet

Viniczay Tibor:
Külön megköszöni Dr. Krajczár Róbert irodavezető segítségét, hiszen ennek az előterjesztésnek 
az összeállításában nagymértékben ő működött közre. Az előterjesztésben részletesen szerepelnek 
azok  a  kívánalmak,  amelyeket  a  törvény  szabályoz  és  az  esélyegyenlőséggel  foglalkozó 
jogszabályok külön kitérnek erre. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, az Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  egy  kiegészítést  javasolt  elfogadásra.  Felkéri 
Huszár képviselőt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kiegészítést.

Huszár Gábor:
Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kiegészítését, mely szerint a 
Cselekvési  Terv  10.  pontjában  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményt,  valamint  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium intézményt szükséges szerepeltetni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

214/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az esélyegyenlőség érvényesülése 
érdekében  tett  intézkedések  és  a  további  feladatok  meghatározása  tárgyában  készített 
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület az esélyegyenlőség követelményének folyamatos és minél teljesebb körű 
érvényesítése  érdekében  a  Melléklet  szerinti  cselekvési  tervet  fogadja  el  a  következő 
kiegészítéssel:  a  Cselekvési  Terv 10.  pontjában a  III.  Béla  Szakképző Iskola  és Kollégium 
mellett a SZOI kerüljön nevesítésre.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester ill. a cselekvési tervben foglaltak

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
SZOI Minőségirányítási Programjának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:



Az  előterjesztés  kapcsán  elmondja,  hogy  a  nevelőtestületi  értekezletről  kapott  jegyzőkönyv 
szerint  az  intézményvezetői  tájékoztatás  után  a  nevelőtestület  tagjai  a  dokumentumot  a 
változtatásokat összefoglaló melléklet szerint egyhangúlag elfogadták. Az Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangúlag  elfogadásra 
ajánlotta. Kérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Kérdést, észrevételt vár az 
előterjesztéssel kapcsolatban a képviselőktől.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

215/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárdi 
Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányító 
Programjának  módosított  változatát  az  Előterjesztés  2.  számú  mellékletben  foglaltak  szerint 
fogadja el.

Határidő: társulási döntésre: 2008. szeptember 25.
Program megvalósítására: folyamatos

Felelős: a Társulási Tanács elé terjesztésért: Viniczay Tibor polgármester
a Program megvalósításáért: Pénzes Tibor igazgató

2./ Napirendi pont:
Vasi TISZK.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztés az elmúlt időszakban többször módosított Vasi TISZK költségvetésével, a Vasi 
TISZK Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint a Vasi TISZK Tanácsadó Testületével 
foglalkozik.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási, 
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta, 
de  külön kiegészítést  tettek.  Felkéri  a  Pénzügyi  és Városfejlesztési  Bizottság elnökét,  Bedics 
képviselőt, hogy ismertesse a javaslatot.

Bedics Sándor:
Az Önkormányzat, mint fenntartó részére és a Vasi TISZK tagja részére felkérés érkezett, hogy a 
TISZK vezető testületének Tanácsadó Testületébe delegáljon tagokat. Lehetőség szerint egy-egy 
fenntartó  körzetében  lévő  kiemelkedő  gazdasági  egység  vezetőjét,  vagy  annak  megbízottját 
delegálja  a  képviselő-testület  a  Vasi  TISZK  Tanácsadó  Testületébe.  Egyértelmű,  hogy 
Szentgotthárd esetében kiemelkedő gazdasági egységként kezelendő a General Motors Opel. Az 
Opel a delegálást elfogadta,  amennyiben a képviselő-testület  ezzel egyetért,  a gyár részéről a 
személy  a  későbbiek  során  kerül  megnevezésre,  a  mai  napig  nem  tudott  az  Opel  személyt 
megnevezni. A másik javasolt személy a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium részéről Tóthné 
Nagy Emese tanárnő.



Viniczay Tibor:
Tudomása szerint Bedics képviselő azt vállalta, hogy egy konkrét javaslatot fog tenni. Felkéri 
Huszár  képviselőt  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  javaslatának 
ismertetésére.

Huszár Gábor:
Az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport  Bizottság a határozati  javaslat  1./,  2./  és 4./ 
pontját  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja,  a  3./  a.)  pontban  az  Opel  által  delegált  személy 
delegálásával ért egyet a bizottság. Nyilván olyan személyt fog reményei szerint az Opel gyár 
delegálni, aki a szakképzési rendszerben megfelelő végzettséggel belelát. A 3./ b.) pontba pedig 
egyhangúlag Tóthné Nagy Emese tanárnőt javasolja a bizottság elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

216/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  7/2008.  (VIII.  26.)  sz.  Vasi 
TISZK TT. határozatban a Vasi TISZK Társulási  Tanácsa által  – az intézmények vezetőivel 
összhangban  –  elfogadott,  a  Vasi  TISZK  intézményeinek  2009-2010.  tanévre  vonatkozó 
beiskolázási tervét tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési  Társulás  részére  2008.  évben  mindösszesen  844.500,-Ft  támogatást  biztosít  a 
költségvetésben elkülönített működési céltartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

 Jakabné Palkó Edina irodavezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasi TISZK Tanácsadó 
Testületébe a következő két személyt javasolja:
a) Tóthné Nagy Emese (lakcím: Szentgotthárd, Radnóti Miklós utca 31.),
b) General Motors szentgotthárdi gyára által javasolt személy. (pontos adatait később közöljük)
A javasolt személyektől elfogadó nyilatkozatot kell beszerezni.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a  Vasi  TISZK  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatára  javaslatot  csak  a  szabályzat  tervezetének  ismeretében  tud  tenni. 
Felkéri a munkaszervezet megbízott vezetőjét a tervezet megküldésére. A Képviselő-testület a 
szabályzat véleményezésének jogát fenntartja, ezzel a jogával élni kíván.



Határidő: önkormányzatunkhoz való megküldésre: 2008. október 6.
 véleményezésre: 2008. októberi képviselő-testületi ülés

Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
 Futó István mb. munkaszervezet vezető

3./ Napirendi pont:
Képviselői megbízatás megszüntetése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Dr. Hevesi András, Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselője a 2007. szeptember 14-i 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen jelent meg utoljára. Azóta eltelt több mint egy év alatt nem 
vett részt egyetlen ülésen sem, ezért október 1-től megszűnik a megbízatása. Az előterjesztést az 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta módosítással. Felkéri 
Dömötör képviselőt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot és a módosítást.

Dömötör Sándor:
Ismerteti  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  javaslatát.  A bizottság  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati  javaslatot  azzal  a módosítással,  mely szerint  … Dr.  Hevesi 
Andrásnak Szentgotthárd Város Önkormányzatánál fennálló képviselői megbízatását a 2000. évi 
XCVI. törvény 2. §.3) pontja alapján 2008. október 1-től megállapítja, hogy megszűnik.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

217/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000. évi XCVI. tv. 2. § e) pontja 
értelmében megállapítja,  hogy Dr.  Hevesi  Andrásnak Szentgotthárd Város  Önkormányzatánál 
fennálló  képviselői  megbízatása  2008.  október  1-től  megszűnik,  mivel  az  önkormányzati 
képviselő egy éven át nem vett részt a Képviselő-testület ülésén.

Határidő: 2008. október 1.
Felelős: a közlésért: Viniczay Tibor polgármester 

4./ Napirendi pont:
I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:



Többszöri próbálkozásra sem sikerült még megoldani az I. számú felnőtt háziorvosi körzetnek a 
betöltését. Az előterjesztés egyrészt azt javasolja, hogy a háziorvosok aktív közreműködésével az 
I.  számú  háziorvosi  körzet  működtetését  helyettesítéssel  oldják  meg,  de  mindenképpen  egy 
pályázati megoldásban szükséges megpróbálni betöltetni ezt az állást. Az Egészségügyi, Szociális 
és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg  az 
előterjesztést,  az  Egészségügyi,  Szociális  és Jogi  Bizottság egy kiegészítő  módosítást  javasol 
elfogadásra. Kéri Dömötör képviselő ennek a módosításnak az ismertetésére.

Dömötör Sándor:
Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést,  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslat 1./ pontját, melynél nem volt határidő, a bizottság ezért 
javasolta az október 31-ét. A határozati javaslat 1./ pontja azt takarja, hogy Szentgotthárd Város 
polgármestere,  valamint  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  elnöke  folytasson 
tárgyalásokat olyan háziorvossal, aki ennek a körzetnek a betöltését el tudja látni. A határozati 
javaslat 2./ és 3./ pontjában annyi a bizottság kiegészítése, hogy amennyiben a határozati javaslat 
1./ pontjában foglaltak nem járnának eredménnyel, akkor a helyettesítést a már praktizáló három 
felnőtt háziorvossal kell megoldani. A bizottság az Egészségügyi Közlönyben, valamint országos 
napilapban javasolja meghirdetni a pályázatot.

Viniczay Tibor:
Kérdezi Dömötör képviselőt, hogy a 2008. október 31-i dátum a határozati javaslat 1./ vagy 2./ 
pontjánál szerepel?

Dömötör Sándor:
A dátum a határozati javaslat 1./ pontjában szerepel.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

218/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedő I. sz. felnőtt 
háziorvosi  körzet  betöltése  érdekében  felhatalmazást  ad  Szentgotthárd  Város 
polgármesterének  és  a  Szociális-  Egészségügyi  és  Jogi  Bizottság  elnökének,  hogy 
legkésőbb 2008. október 31-ig folytassanak tárgyalásokat a háziorvosi körzet betöltése 
érdekében  arra  alkalmas,  megfelelő  végzettséggel  rendelkező,  a  feladatot  vállaló 
háziorvossal.  Amennyiben  eddig  az  időpontig  a  körzetet  betölteni  nem  sikerül,  a 
megüresedő I. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére az Egészségügyi Közlönyben és 
országos napilapban pályázat meghirdetését rendeli el a Képviselő – testület a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően.

Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal. 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
               Dömötör Sándor elnök
Határidő a pályázat kiírására 2008. október 31.
Felelős: Bauer Gabriella egészségügyi és szociális intézményi ügyintéző

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  abban  az  esetben,  ha  a 



szentgotthárdi I. számú felnőtt háziorvosi körzetet 2008. november 1-jéig betölteni nem 
lehet,  a  körzet  működtetését  2008.  november  1-jétől  helyettesítéssel  oldja  meg.  A 
helyettesítést  elsősorban a  már  praktizáló  felnőtt  háziorvosok -  dr.  Sebők Aranka,  dr. 
Birtha  Gyöngyike,  dr.  Aknay  Imre  -  közreműködésével  kell  megoldani.  Amennyiben 
velük  a  megegyezés  nem  jön  létre,  akkor felhatalmazást  ad  Szentgotthárd  Város 
Polgármesterének  és  a  Szociális-  Egészségügyi-  és  Jogi  Bizottság  elnökének,  hogy 
folytassanak  tárgyalásokat  a  háziorvosi  körzet  betöltetlensége  idejére  a  helyettesítés 
megoldása érdekében.

Határidő: 2008. október 31.
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Dömötör Sándor elnök

5./ Napirendi pont:
Határozat visszavonása – létszám-racionalizálás.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Kérdezi az előterjesztőt, Jakabné Palkó Edina irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Az 
előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

219/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  intézményben  1  fő  pedagógus  álláshely  megszüntetése  tárgyában  meghozott 
154/2008. sz. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Bedics Sándor intézményvezető

6./ Napirendi pont:
Intézményvezető-helyettes a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatnál  az  elmúlt  időszakban  történt  események 
szükségessé  teszik  az  intézményvezető-helyettesi  funkció  betöltését  úgy,  hogy  az  ne  járjon 



létszámbővítéssel,  az  előterjesztés  ezt  taglalja.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság 
tárgyalta meg az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

220/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, hogy 

• a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézményben 2008. október 01. 
időponttól  gondoskodjon  az  állandó  intézményvezető-helyettesi  vezetői  beosztás 
létrehozásáról úgy, hogy az ne járjon létszámbővítéssel,

• az  intézmény  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatát  ennek  megfelelően  az  1.  számú 
mellékletben foglaltakkal módosítása.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor elnök / polgármester

7./ Napirendi pont:
A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  számára  nyújtott  önkormányzati  támogatások 
felhasználásának ellenőrzése, az idegenforgalom fellendítése érdekében tett lépések.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg,  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta,  az 
Oktatási, Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport Bizottság módosítást javasol. Felkéri a bizottság 
elnökét, Huszár képviselőt a módosítás ismertetésére.

Huszár Gábor:
Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, mely szerint legyen felülvizsgálva az Önkormányzat 
és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közötti együttműködési megállapodás, melyet a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület vezetője, Szalainé Kiss Edina bizottsági tag kért.

Virányi Balázs:
Kérdezi az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnökétől, hogy a javaslatba 
beleértendők-e azok a pontok is, melyeket a belső ellenőr javaslatként leírt?

Huszár Gábor:
Természetesen a belső ellenőri javaslatokkal és a bizottság javaslatával együtt ajánlja a bizottság 
elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:



221/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület  számára  nyújtott  Önkormányzati  támogatások  felhasználásának  ellenőrzése,  az 
idegenforgalom fellendítése érdekében tett lépések című belső ellenőrzési jelentést megismerte és 
elfogadja  az  alábbi  kiegészítéssel:  felül  kell  vizsgálni  az  Önkormányzat  és  a  Pannon  Kapu 
Kulturális Egyesület közötti Együttműködési Megállapodást.

Határidő: a közlésre azonnal,
az utóvizsgálat megtartására: 2009. április 30.
a Megállapodás felülvizsgálatára október 31.

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Doncsecz Gábor belső ellenőr

8./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés  (informatikai  rendszerellenőrzés,  valamint  az  Önkormányzat  által  nyújtott 
támogatások utóellenőrzése. Az elmúlt két évben történt ellenőrzések utóellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  az előterjesztést  és  elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

222/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az 1. számú melléklet szerinti „Az 
Informatikai  rendszerellenőrzés utóellenőrzéséről”  szóló,  valamint  2.  számú melléklet  szerinti 
„Az Önkormányzat  által  nyújtott  támogatások  belső  ellenőri  vizsgálatának  utóellenőrzéséről” 
készített jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Viniczay Tibor polgármester

9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Városi Televízió Kht készfizető kezességvállalási kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

223/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Városi  Televízió 
Kht.  kérelmét  támogatja,  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  készfizető  kezességet  vállal  a 
Szentgotthárd Városi Televízió - és Kábelüzemeltető Kht. 5.000 e/Ft összegű folyószámlahitel és 
járulékai visszafizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Vass József igazgató

10./ Napirendi pont:
A 4/2008. (II. 28.) számú ÖKT költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta meg az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület egyhangúlag  megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 24/2008. (IX. 25.) ÖKT rendeletét a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 28.)  
ÖKT rendelet módosításáról.

11./ Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 
ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület egyhangúlag  megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2008. (IX. 25.) ÖKT rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális  
ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT rendelet módosításáról.



12./ Napirendi pont:
A távhőszolgáltatás fűtési hődíjának módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a rendeletmódosítást.

Dömötör Sándor:
Ma olyan információ jutott a tudomására, hogy tegnap este a Városi Televízióban olyan irányú 
információ hangzott el, mely szerint a távhődíj emelkedése 20 százalékos lesz. Ha valóban így 
hangzott el,  ez egy fals információ, mert a táblázatban a lakossági hődíj az egyetlen javasolt 
díjmódosítás, amely a számítása szerint 8,3 százalékos növekedést jelent.

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy a javasolt díjmódosítás valóban 20 százalékos.

Dömötör Sándor:
Elnézést kér.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  (10  igen  szavazattal)  megalkotja  Szentgotthárd  Város  
Önkormányzata  Képviselő-testületének  26/2008.  (IX.  25.)  ÖKT  rendeletét  a  
távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 37/2004. (XII.  
30.) ÖKT rendelet módosításáról.

13./ Napirendi pont:
Május 1-i és augusztus 20-i kirakodóvásár.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület egy olyan javaslatot tett le a képviselő-testület 
részére,  ami  mindenképpen  meggondolásra  érdemes,  hiszen  az  igényes,  valóban  kulturális 
értékeket  képviselő  rendezvények  tekintetében  jelenthet  ez  egy  változást,  az  eddig  sajnos 
igénytelen, olcsó bóvlit, tucat terméket kínáló árusok kizárását szolgálja a javaslat. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag (10 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:



224/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbgondolásra érdemesnek tartja 
a  Pannon  Kapu  kulturális  Egyesületnek  a  május  1-i  és  augusztus  20-i  kirakodóvásárok 
megszervezésére adott  javaslatát.  A továbbiakban meg kell  vizsgálni,  hogy egy népművészeti 
illetve őstermelői termékek értékesítésével foglalkozó kirakodóvásár létrehozásának mennyiben 
teremthetők meg a törvényben előírt feltételei.  Meg kell vizsgálni azt is,  hogy van-e realitása 
megfelelő színvonalat produkáló és megfelelő számú népművészt, népművészeti árut értékesítő 
kereskedőt illetve őstermelőt a rendezendő vásáron való részvételre megnyerni.

Határidő: a közlésre azonnal. A feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről a 2008.
  decemberi ülésen kell beszámolni.

Felelős:   Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Kaszagyári tömbterület szabályozási terv készítését megelőző hasznosítási javaslat.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Egy  olyan  rendezési  tervjavaslat  készült,  amely  valóban  a  mai  kornak  megfelelő  beépítést 
javasol. A felszámoló által javasolt befektetői tárgyalásokat elősegítve a felszámoló költségére a 
kollégái részvételével, szakmai javaslataival történt ennek az előterjesztésnek az elkészítése. A 
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslat  1./ 
pontját javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (10 szavazat) az alábbi határozatot 
hozza:

225/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  volt  Kaszagyári 
tömbterületre vonatkozó – a Gáspár Mérnöki Iroda Szombathely által készített - szabályozási terv 
készítését megelőző hasznosítási javaslatot elfogadja, és továbbgondolásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József főmérnök

15./ Napirendi pont:



Területvásárlási kérelem (Pável Ágoston ltp. 2. szám alatti lakosok kérelme).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Mivel a kérelemmel kapcsolatban személyes érintettsége van, kéri a napirend tárgyalásából és a 
szavazásból való kizárását.

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  ajánlotta  a 
határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

226/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Pochán 
Miklós alpolgármestert a „Területvásárlási kérelem (Pável Á. Ltp. 2. szám alatti lakosok kérelme) 
című napirendnél a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag (10 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

227/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
szentgotthárdi,  1400/25  hrsz-ú,  9065  m2 alapterületű,  kivett  közterület  megnevezésű,  1/1 
arányban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból a Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 2. sz. 
alatti társasház tulajdonosai részére a - területre vonatkozó Szabályozási tervvel összhangban - a 
szentgotthárdi 1400/2 hrsz-ú, kivett lakóház-udvar megnevezésű társasház északi oldala előtt kb. 
374 m2-es területrész kiméretésre és értékesítésre kerüljön.
Az ingatlanrészek eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Az értékbecsléssel a VÉ-KO TERV BT-t bízza meg.

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

16./ Napirendi pont:



Területvásárlási kérelem (Drávecz Tamás).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  az előterjesztést  és  elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

228/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a szentgotthárdi, 3927 hrsz-ú, 645 
m2 alapterületű,   kivett  beépítetlen  terület  művelési  ágú,  1/1  arányban  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Az értékbecsléssel a VÉ-KO TERV BT-t bízza meg.

Határidő a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

17./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (2508/2 hrsz-ú ingatlan).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  bruttó  2.005.000.-  Ft 
eladási árat javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

229/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  2508/2  hrsz-ú, 
1883 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, az Önkormányzat vagyonáról 
szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés  szerint  a  helyben  szokásos  módon 
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra.
Az eladási ár bruttó 2.005.200- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2008. október 14.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az  értékesítésre  meghirdetett  ingatlan  bruttó  árának  10 %-a  a  bánatpénz  A vételi  szándék 
bizonyítására  megjelölt  bánatpénzt  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  át  kell  utalni  az 
Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481 sz. számlájára és az átutalásról 



szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  A nyertes  ajánlattevő  bánatpénze  a  vételárba  beszámít,  míg  a  többi  ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2008. októberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az  adás-vételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő  feladata  és  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerülő 
költség a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 
határideje  az  eladási  ajánlat  kézhezvételét  követő  15  napon  belül.  A határidő  elmulasztása 
jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) 
nem értékelhető(k).

Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

18./ Napirendi pont:
TIOP pályázat könyvtári fejlesztésre.
Előadó: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra 
javasolta a határozati javaslat 1./, 2./ és 3./ pontjait.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

230/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az 
Önkormányzat  részt  vesz  a  TIOP-1.2.3/08/01  pályázaton,  a  projektben  vállalt 
tevékenységekkel egyetért.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  mint  a  részben  önállóan 
gazdálkodó Móra Ferenc Városi Könyvtár  fenntartója nyilatkozik arról, hogy:

-  A támogatott  beruházással  létrehozott  kapacitásokat,  szolgáltatásokat  az  1083/2006  EK 
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
-  A beruházás megvalósításának zárásától  számított  5  évig a -  támogatás visszafizetésének 
terhe  mellett  -  a  támogatásból  korszerűsített  ingatlan  rendeltetésében  és  az  ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek 
jogtalan előnye nem származik.
-  A  támogatás  által  megvalósított  fejlesztés  eredménye  (beleértve  eszközbeszerzés)  a 
fenntartási  kötelezettség  fennállása  alatt  a  Támogató  előzetes  jóváhagyása  nélkül  nem 
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.
- A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönítetten nyilvántartásra és legalább 2020. 



december 31-ig megőrzésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Molnár Piroska igazgató

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  184/2008.  sz.  Képviselő-
testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Dr. Reisinger Richárd:
Eredetileg a közmeghallgatásra szánta volna a közleményt, melyet a képviselő-testületi ülés előtt 
juttattak el hozzá a szentgotthárdi szülők képviselői az iskolaátszervezéssel kapcsolatban, arra 
kérve,  hogy  a  rövid  közleményt  olvassa  fel.  A szülők  képviselői  nem  tudtak  megjelenni  a 
képviselő-testületi ülésen egyéb okból kifolyólag. Felolvassa a rövid közleményt: Tisztelt szülők, 
tisztelt  képviselő-testület,  tisztelt  nyilvánosság!  Ezúton  tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a  szülők 
képviselői  az  iskolaátszervezés  törvényességének vizsgálatára  oktatási  szakértőt  kértek  fel.  A 
szakértői  vélemény  elkészült,  s  feltárta  az  átszervezés  körüli  törvénysértéseket.  A szakértői 
vélemény  tartalmát  eredeti  szándékunk  szerint  a  mai  közmeghallgatáson  kívántuk  volna 
ismertetni  a  nyilvánossággal,  a  képviselő-testülettel  és  a  szülőkkel.  Azonban  a  szakértői 
vélemény köztudatba kerülésének hatására olyan ellenséges hangok jelentek meg a döntéshozók 
részéről,  hogy annak ilyen formában történő ismertetésétől jelenleg elállunk és az ügyet más 
keretek közt folytatjuk. Kérjük szíves megértésüket. Egyúttal jelezzük, hogy 2008. október 2-án 
csütörtökön a színházteremben tájékoztató szülői fórumot szervezünk, melyre minden érdeklődő 
szülőt szeretettel várunk. Tisztelettel szülői fórum szervezői, Szentgotthárd, 2008. szeptember 24.

Viniczay Tibor:
Meglepőnek tartja, hogy ilyen formát használnak a szentgotthárdi szülők képviselői. Elmondja az 
egész  történetet,  hogy  a  televíziónézők  is  értsék.  Neki  nem  az  a  meglepő,  hogy  Reisinger 
képviselő elmondta, hanem a folyamat. Tudomásukra jutott, hogy a szülők mit terveznek és közre 
is működtek, hiszen az ő általuk felkért profitorientált ügyvédi iroda által megbízott szakember 
megkereste őket, hogy neki szakértői  véleményt kell  készíteni,  mert  őt  ezért  fizetik meg. Ők 
mindenben  a  szakértő  rendelkezésére  álltak.  Megkérdezték  a  szakértőt,  hogy  láthatják-e  az 
anyagot ők is.  A szakértő azt  mondta, hogy természetesen meg fogja küldeni az anyagot. Az 
anyagot nem látták írásban, mert nem küldte meg a szakértő, telefonon sem érték el. Miután a 
szülői közösség képviselői név nélkül egy szórólapot osztottak ki a városban, mely szerint ma 
ismertetni  kívánják  a  tartalmát  és  törvénysértésekről,  szabálysértésekről  akarnak  tájékoztatást 
adni. Az lepte meg őt, ezt a kifejezést Reisinger képviselő is átvette, hiszen a joghoz abszolút értő 
képviselőként tudja, hogy amennyiben ez nem igaz, nagy nyilvánosság előtt elkövetett probléma, 
hiszen ez rágalmazás is lehet. Az Önkormányzat az Oktatási Hivatal által javasolt három oktatási 
szakértőből választott és az így kiválasztott Tóth Ferenc készített szakértői véleményt – ebből a 
szakértői  véleményéből  idéz:  „A  tervezett  intézkedés  az  eszközellátottság  racionálisabb, 



magasabb szintű megvalósítását teszi lehetővé. Az azonos oktatási szinten dolgozó pedagógusok 
egy helyre integrálása a hatékonyabb feladatszervezés lehetőségét hordozza. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy a tervezett intézkedést követően megvalósul a KT 121. §. (1) bekezdés 22. 
pontja szerinti  megfelelő színvonalon való további gondoskodás, az új  feltételek között  folyó 
iskolai nevelés-oktatás személyi és tárgyi feltételei továbbra is megfelelnek a szabványoknak, a 
közoktatási  törvény  1.  és  3.  számú  mellékletében  meghatározott  előírásoknak  továbbra  is 
biztosítottak  a  meglévő  pedagógiai  szolgáltatások.  Mérlegelve  a  tervezett  intézkedés  várható 
pozitív és negatív hatásait javasolható, hogy a tanulócsoportok 1-4. és 5-8 évfolyamok szerinti 
szervezése egy lépcsőben történjen.”. A Pedagógiai Programról szintén az Oktatási Hivatal által 
javasolt  szakértő  2008.  augusztus  21-én  a  következőt  írja:  „Az  SZOI  Pedagógiai  Programja 
tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket a KT 48. §-a részletez, tartalmában megfelel a 
jogszabályi előírásoknak. Ezek alapján a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Pedagógiai  Programját  a  fenntartó  által  elfogadásra 
javasolja.”  A szülők  által  megbízott  ügyvédi  iroda  által  felkért  szakértő  június  30-án  egy 
kérelemmel fordult a megyei főjegyzőhöz, hogy a SZOI átszervezésének törvénytelensége miatt a 
fenntartói  határozatot  a  megyei  főjegyző  töröltesse.  Szomorú,  hogy  egy  ügyvédi  iroda  által 
megbízott szakértő nem tudja, hogy a megyei főjegyzőnek ehhez semmi köze nincsen, ehhez a 
Közigazgatási  Hivatalnak  van  jogosultsága.  A  Közigazgatási  Hivatal  semmilyen 
törvénytelenséget nem talált. Érdekességképpen megemlíti, hogy felbérelt szakértő állítása szerint 
megsértett  jogszabályi  rendelkezést,  amelynek a  fentiek  alapján  teljes  mértékben megfelelt  a 
fenntartó  döntése,  a  2008.  évi  törvénymódosítás  hatályon  kívül  helyezte.  A  törvényességi 
felügyeletet ellátó Közigazgatási Hivatal újra foglalkozott a SZOI átszervezésével, azonban ezek 
után sem kapott az Önkormányzat törvényességi észrevételt. Ezek után nemcsak a Közigazgatási 
Hivatalhoz, hanem az Oktatási Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságához is eljutott, 
de  a  nevezett  intézmények sem a  fenntartó,  sem az  intézmény felé  nem jeleztek  semmilyen 
törvényességi kifogást. A SZOI igazgatója az átszervezéssel kapcsolatban ezt követően kikérte az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályának véleményét, mely Hivatal szintén 
nem észrevételezte, hogy az átszervezéssel kapcsolatban bármilyen törvénysértés történt volna. 
Azt  gondolja  és  azt  üzeni  a  tisztelt  szülőknek,  hogy  beszéljenek  a  problémáról,  de  ne 
vádaskodjanak,  hanem próbáljanak  megoldást  keresni.  Olyan  megoldást  próbáljanak  keresni, 
amely  mindenkinek  megfelelő  lehet.  Ő  várta  a  szülőket  és  azért  kérte  a  kollégáit,  egy 
esettörténetet írjanak le, de nagy tisztelettel meghallgatták volna a szülők véleményét. Szó sincs 
itt a döntéshozók fellépéséről. Kérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e valakinek észrevétele?

Viniczay Tibor polgármester,  az ülés  levezető elnöke megköszöni  a  részvételt,  megköszöni  a 
tisztelt televíziónézők figyelmét és több tárgy nem lévén a nyílt ülést 15,08 órakor bezárja. A 
képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Huszár Gábor
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő
Szentgotthárd Város
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Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2008.  szeptember  24-én 
17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bugán József alpolgármester,
Bedics Sándor, Dömötör Sándor,
Fodor József, Huszár Gábor,
Kissné Köles Erika, Labritz Béla,
Dr. Reisinger Richárd, Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Bauer László, Enzsel István és
Dr. Hevesi András képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és
Huszár Gábor képviselő.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy közmeghallgatás címén 
kíván-e  valaki  kérdést,  hozzászólást,  észrevételt  a  képviselő-testülethez  intézni?  A  fenti 
lehetőséggel nem élt senki, ezért  Viniczay Tibor  polgármester a közmeghallgatást 17,01 órakor 
bezárja.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Huszár Gábor
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


