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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. 
augusztus 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Bugán József alpolgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bauer László, Bedics Sándor,
Dömötör Sándor, Enzsel István,
Fodor József, Huszár Gábor,
Ódor Dénes, Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Horváth Ferenc, az Önkormányzat könyvvizsgálója,
Takáts József főmérnök 15,28 órától.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Kissné Köles Erika, Labritz Béla és
Dr. Reisinger Richárd képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ódor Dénes és Virányi Balázs képviselők.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket és a Városi Televízió adásán keresztül a képviselő-testületi ülés munkáját figyelő 
televíziónézőket.  Megállapítja  a  határozatképességet  és  a  nyílt  ülést  megnyitja.  Javasolja  a 
,,Szentgotthárd  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft  ügyvezetőjének  kérelme”  című  napirend 
felvételét,  javasolja  a  ,,Tájékoztató  a  Szentgotthárd-Rábatótfalu  nyugati  részének 
vízrendezéséről”  című  napirend  levételét  a  napirendek  közül,  mert  bizottsági  anyag  volt  és 
véletlenül került  be a képviselő-testületi  anyagok közé.  Továbbá javasolja,  hogy a képviselő-
testület zárt ülés keretében tárgyalja meg a ,,Szentgotthárd-Mogersdorf összekötő út – kivitelezői 
követelés”,  valamint  a  ,,Kitüntetési  javaslat  a  Vas  Megyei  Önkormányzat  által  október  23-a 
alkalmából adományozható díjakra” című napirendeket.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:



191/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felveszi  a  napirendek  közé  a 
,,Szentgotthárd  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft  ügyvezetőjének  kérelme”  című  előterjesztés 
megtárgyalását.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  tűzi  napirendre  a  kiküldött 
anyagok  között  olvasható  ,,Tájékoztató  a  Szentgotthárd-Rábatótfalu  nyugati  részének 
vízrendezéséről” című előterjesztést.

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

- Szentgotthárd-Mogersdorf összekötő út – kivitelezői követelés,
- Kitüntetési  javaslat  a  Vas  Megyei  Önkormányzat  által  október  23-a  alkalmából 

adományozható díjakra.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg:

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

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

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
teljesítéséről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.), 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:



Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Költségracionalizálási intézkedések.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  pedagógiai  programjának  és  helyi  tantervének 
módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Tájékoztató a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium megüresedő álláshely betöltéséről.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
A Játékvár Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Vasi TISZK Társulási Tanácsa döntéseiből eredő feladatok.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

7./ Napirendi pont:
,,Kis-  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  fejlesztése”  pályázati  lehetőség 
(NYDOP-2009-5.3.1/A).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester



Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Vis maior keret igénylése – 188/2009. határozat visszavonása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
A települési folyékony hulladékszállítási rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése, illetve áthelyezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1417/1 és a 1417/15 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (3358. hrsz-ú ingatlan).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének igényfelmérése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:



Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a 
hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Vass József igazgató
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi buszpályaudvar áthelyezése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Papp Ferenc).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft ügyvezetőjének kérelme.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

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

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

Viniczay Tibor:
A júniusi képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban

2009. június 24-én a képviselő-testületi ülést követően este 6 órai kezdettel „Megkérdezzük a 
Képviselő-testületet”  címmel  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  Elnöksége  Közös  Érdekek 
Kerekasztala fórumot szervezett, melyen a képviselő-testület tagjaival vett részt.



Sajnos már ezen a napon késő délután látszott, hogy Ausztria felől a hosszan tartó esőzések miatt 
a Rába-folyó áradása várható. Az éjszakai órákban el kellett kezdeniük az ár-, illetve a belvíz 
elleni védekezést. A harmadfokú védekezési fokozat központi elrendelése után összehívta a Helyi 
Védelmi Bizottság tagjait, egyeztették a sürgős teendőket.
A magyar és osztrák vízügyi szakemberek közötti információ-áramlás nem volt megfelelő, sőt 
egyáltalán nem volt  elfogadható,  ezért  a Vízügyi  Igazgatóság munkatársai  sajnos nem tudtak 
kellő időben előrejelzéssel szolgálni, volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem tudtak pontos 
előrejelzést adni az osztrák oldali vízszint emelkedésével kapcsolatban. Ezért  nyilvánosan kér 
elnézést azoktól, akiknek azon az éjszakán az árhullámmal, a tetőzéssel kapcsolatban nem tudott, 
nem tudtak pontos információt adni. 
Szentgotthárdnál a Rába 506 centiméteren tetőzött, ez 60 centiméterrel magasabb volt, mint az 
1965-ös, eddigi legnagyobb vízállás. A védekezésben olyan szervezetektől kaptak kiemelkedő 
segítséget, akiknek ez nem igazán feladatuk.
Ezúton  is  köszönetét  fejezi  ki  a  szombathelyi  készenléti  Rendőrség,  a  Körmendi 
Rendőrkapitányság,  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrs  valamennyi  kollégájának,  megköszöni  a 
körmendi Tűzoltóság, a szentgotthárdi, szakonyfalusi, alsószölnöki önkéntes tűzoltók valamennyi 
szakemberének aktív, segítőkész munkáját, melyet Szentgotthárdon és a Szentgotthárdi kistérség 
valamennyi településén végeztek a lakosság értékeinek védelme érdekében, mert nélkülük akár 
komolyabb probléma, katasztrófa is bekövetkezhetett volna.
Külön  megköszöni  a  védekezésben  részt  vevő  lakosok,  magánszemélyek,  képviselők, 
önkéntesek, különösen Domiter István, Nagy Károly, Páli Frigyes és Szentpáli Sándor fuvarozók 
aktív munkáját, mellyel nagyban segítették a katasztrófahelyzet elhárítását.

Június  25-én  a  Külügyminisztériumban  Szabó  Vilmos  államtitkár  fogadta  a  magyarországi 
szlovén  szervezetek  vezetőit:  Ropos  Mártont  és  Hirnök  Józsefet.  A találkozón részt  vett  Dr. 
Czukor  József  szakállamtitkár,  illetve  Lipták  Zoltán,  a  Nemzetpolitikai  Diplomáciai  Osztály 
vezetője  is.  A  szlovén  kisebbségi  vezetők  magyar-szlovén  közös  fellépést  sürgettek  a 
heiligenkreuzi  hulladékégető  felépítése  ellen,  valamint  tájékoztatást  kaptak  a  Kétvölgyet 
Felsőszölnökkel összekötő út építésével kapcsolatban. 

Június 29-én a Semmelweis nap alkalmából ünnepség megrendezésére került sor.
A  145/2009.  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  „Szentgotthárd  Egészségügyi  és 
Szociális  Ellátásáért  Díjat”  dr.  Hanna  Erika,  a  Rendelőintézet  foglalkozás-egészségügyi 
szakorvosa, valamint Serfecz Anna a Városi Gondozási Központ szociális gondozónője kapták, 
több  évtizedes  kiemelkedő  szakmai  munkájuk  megbecsülése,  elismerése  jeléül.  Gratulál, 
munkájukhoz további jó egészséget kíván.

A Köztisztviselői nap alkalmából a Polgármesteri Hivatal apparátusi értekezletén került átadásra 
a 146/2009. számú képviselő-testületi határozat alapján a „Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”. A 
díjat  Somorjainé  Doncsecz  Zsuzsanna   pénzügyi  ügyintéző kapta  a  közigazgatásban közel  két 
évtizeden át végzett magas színvonalú  munkája elismeréseként. Gratulál, munkájához további jó 
egészséget kíván.

Július  15-én  a  Külügyminisztériumban  dr.  Balázs  Péter  külügyminiszter  úr  részvételével  a 
heiligenkreuzi hulladékégető és a verespataki ciántechnológiás nemesfém kitermelési projektek 
ügyében  egyeztető  megbeszélést  tartottak,  melyre  meghívást  kaptak  a  civil,  a  szakmai  és  a 



kormányzati  szervek  képviselői.  Bugán  József  alpolgármester  úrral  képviselték  az 
Önkormányzatot, a civil szervezetek részéről Soós Zoltán, a Pronas elnöke vett részt.

Mint azt a júniusi beszámolójában említette, június 3. és 4. között a III-IV. korcsoportos leány 
labdarúgó  diákolimpia  országos  döntőinek  adott  otthont  Szentgotthárd.  Ezzel  kapcsolatosan 
2009. július 17-én a Magyar Diáksport Szövetség Főtitkára, Szlatényi György levélben fejezte ki 
köszönetét  Szentgotthárd  városának,  valamint  a  szervezőknek  a  színvonalas  technikai 
lebonyolításért.

Július  30-án  Pochán  Miklós  alpolgármester  vezetésével  rendkívüli  testületi  ülést  tartott  a 
képviselő-testület,  melynek  három  napirendi  pontja  volt:  a  Vis  maior  keret  igénylése  az 
árvízvédelemre,  a  szúnyoggyérítés  költsége  miatti  költségvetési  átcsoportosítás,  valamint 
barátság-egyezmény kötése Pavullo nel Frignano olasz várossal.

Idén 7. alkalommal rendezte meg július 30. és augusztus 2. között a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  a  Szentgotthárdi  Történelmi  Napok  rendezvénysorozatot  az  1664.  augusztus  1-én 
lezajlott szentgotthárdi csatára emlékezve. A Történelmi Napok keretén belül átadásra került a 
147/2009.  számú  képviselő-testületi  határozat  értelmében  „Szentgotthárd  Testnevelési  és 
Sportdíja” kitüntetés Kovács László  a SZOI pedagógusa részére. Gratulál Kovács Lászlónak, jó 
erőt és egészséget kíván.
A Történelmi  Napok  nyitó  ünnepségén  került  sor  Pavullo  nel  Frignano  városával  barátsági 
egyezmény  megkötésére.  Az  olasz  fél  által  elkészített  díszes  okiratot  az  Önkormányzat 
képviseletében Bugán József alpolgármester úr látta el kézjegyével.

Augusztus  4-én  éjjel  ismét  rendkívül  magas  vízállást  észleltek,  a  Rába  419  cm-en  tetőzött 
Szentgotthárdnál. A steiermarki internetes hidrológiai adatok elemzése alapján késő délután már 
prognosztizálható volt, hogy az ausztriai esőzések következtében ismét árhullám fog levonulni a 
Rábán.  Bugán  József  alpolgármester  úr  vezetésével  a  Helyi  Védelmi  Bizottság  összeült,  és 
elkezdte megszervezni az áradás miatt  várhatóan érintett területeken a mentést és védekezést. 
Késő  este  elrendelték  a  harmadfokú  árvízvédelmi  készültséget  is.
A  legveszélyeztetettebb  területen,  Rábatótfalu  nyugati  részén  homokzsákokat  raktak  le, 
állatállományokat  helyeztek  biztonságba. A  Gimnázium  képviselőjét,  a  piac  illetékeseit,  a 
kertszövetkezet  vezetőjét,  a  mozi  üzemeltetőjét  a  Bizottság  elnöke  értesítette  a  veszélyről. 
Folyamatos önkormányzati figyelőszolgálatot is szerveztek.  Ezúton is köszönetét fejezem ki a 
védekezésben résztvevőknek.

Augusztus  7-én  a  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  ülésén  Bugán  József 
alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot.

Augusztus 9-én a 8. Nemzetközi Művésztelep megnyitóján a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és 
Információs Központban Bugán József alpolgármester képviselte a várost.

Augusztus 11-én a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
ülésén Labritz Béla képviselő úr képviselte az Önkormányzatot.

Augusztus 15-én a rábafüzesi Német Kisebbségi Önkormányzat Önkéntes Tűzoltó Egységének 
alapító ünnepsége alkalmából került sor a Rábakeresztúri Önkéntes Tűzoltóság és az Aachen-



Richterich német tartomány tűzoltósága által adományozott eszközök ünnepélyes átadására. A 
találkozón együttműködési megállapodás aláírására is sor került az osztrák és a magyar önkéntes 
tűzoltók között.
Ugyanezen a  napon a  szentgotthárdi  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  rábafüzesi  fiókkönyvtára 
keretei között kialakított „Hianzek” integrált közösségi hely megnyitó ünnepségére került sor. A 
könyvtár  a  rábafüzesi  Német  Kisebbségi  Önkormányzattal  közösen  indult  a  német 
Belügyminisztérium pályázatán modern információs infrastruktúra kialakítására. 
A pályázaton  nyert  eszközöket  dr.  Wenzl  Miklós,  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzatok  Vas 
megyei elnöke adta át. A képviselő-testületet Ódor Dénes, Bauer László, Bedics Sándor, Enzsel 
István képviselők képviselték.

Augusztus  18-án  az  Önkormányzati  Minisztérium  államtitkára,  Jauernik  István  köztársasági 
elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át Szent István király és az államalapítás 
ünnepe  alkalmából  az  Önkormányzati  Minisztérium  színháztermében.  Az  önkormányzati 
miniszter előterjesztésére eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági 
Arany  Érdemkereszt  Polgári  Tagozatát  kapta  dr.  Gömbös  Sándor,  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
ügyvezető igazgatója.
Szentgotthárd városban augusztus 20-án, Szent István király és az államalapítás ünnepén került 
átadásra a 148/2009. számú képviselő-testületi határozat értelmében a „Szentgotthárd Városért” 
kitüntetés  Csuk  Ferenc  részére,  valamint  a  187/2009.  számú  képviselő-testületi  határozat 
értelmében a Szentgotthárd Város Díszoklevele kitüntetés dr. Gömbös Sándor, a Gotthárd-Therm 
Kft. ügyvezetője részére. Gratulál a kitüntetetteknek, további jó erőt és egészséget kíván nekik.

Augusztus  22-én  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége  Rába-menti  napokat  tartott 
Felsőszölnökön, melyen Bugán József alpolgármester képviselte az Önkormányzatot.

Augusztus 25-én az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatójával ellenőrizte az iskolák, 
óvoda,  bölcsőde  külső  műszaki  állapotát,  valamint  felkészültségét  a  2009/2010.  tanév 
megkezdése előtt.

Augusztus 25-én mint minden évben ilyenkor a rönöki Szent Imre Templomban „A szíveink nem 
ismernek  határokat”  címmel  közös  találkozót  tartottak  a  güssingi,  körmendi,  szentgotthárdi 
nyugdíjas egyesületek tagjai. Az Önkormányzatot Bugán József alpolgármester képviselte.

Kérdéseket, észrevételeket, véleményeket vár a napirendi ponttal kapcsolatban.

Bugán József:
Ahogy a beszámolóban hallható volt, idei nyáron két alkalommal emelkedett meg a Rába és a 
Lapincs vízszintje olyan mértékben, amely súlyosan veszélyeztette a város közbiztonságát, ingó 
és ingatlan értékeit. Kihangsúlyozza, saját magukon, tehát a városlakókon, a rendőri szerveken, a 
tűzoltóság állami és nem hivatásos szervein túl mindkét alkalommal kiderült egyértelműen, csak 
magukra  hagyatkozhatnak.  Az  a  szerv,  amelynek  ez  valójában  a  városlakók,  a  város 
ingóságainak, ingatlan értékeinek a védelme lenne, nem szerepelt oly mértékben a védekezési 
akcióban, mint kellett volna. Ezért javasolja és kéri a Polgármesteri Hivataltól, hogy az októberi 
képviselő-testületi  ülésre  a  katasztrófavédelem  szentgotthárdi  illetékes  szerveitől  kérjenek 
beszámolót.  Mindezt  azért  kéri  és  javasolja  a  képviselő-testület  felé,  mert  történhetett  volna 
nagyobb baj is, mint amennyi történt. Nemcsak áradás lehet, olyan katasztrófahelyzet alakulhat 



ki, amelyre úgy érzi, nem biztos, hogy fel vannak készülve a katasztrófavédelem szempontjából. 
Ezért javasolja, hogy a 2009. októberi képviselő-testületi ülésen kérjenek beszámolót mindenre és 
mélységében  kiterjedően  a  katasztrófavédelem  Szentgotthárdért  felelős  szervétől.  Ismét 
elhangzott  a  heiligenkreuzi  hulladékégető  kérdésköre,  a  polgármester  említette,  hogy  Balázs 
Péter külügyminiszter személyesen irányítja most már a kormányszervek munkáját, így erre az 
együttes  ülésre,  amelyről  a  polgármester  beszámolt  és  amelyen  részt  vettek,  részt  vett  a 
Külügyminisztériumon  túl  a  Környezetvédelmi  Minisztérium,  valamint  az  Igazságügyi  és 
Rendészeti Minisztérium képviselője. Itt  jogi,  szakmai pro kontra érvek elhangzottak mindkét 
kérdésben,  tehát  mind  a  heiligenkreuzi  hulladékégető  kérdésében,  mind  pedig  a  tiszai 
ciánszennyezés ügyében. Biztos, hogy mivel kormányzati szintre emelkedett most már az ügy, 
egy kicsivel kisebb a teher az Önkormányzat vállán. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ülve 
kell várni az osztrákok további lépéseit. Nagyon fontosnak tartja a civilek további akciósorozatát, 
akik most is kint vannak az Ipari Parkban, tiltakoznak a maguk módján. Továbbra is fontosnak 
tartja az Önkormányzat lépéseit. Legutóbb abban maradtak a polgármesterrel, valamint az érintett 
osztrák  és  magyar  nagykövetekkel,  hogy  mélységében  nem  fogják  a  sajtó  elé  tárni  az 
információkat, azonban született egy olyan megoldási javaslat, amely most már kézzelfogható 
lenne. Hangsúlyozza, van a heiligenkreuzi hulladékégető ügyében olyan megoldási javaslat mind 
Ausztria,  mind  Magyarország  részéről,  amivel  el  tudnák  kerülni,  hogy  itt  épüljön  fel  a 
hulladékégető. Ennek a részleteit azért nem tárják egyenlőre a sajtó elé, mert ennek a kérdésnek a 
megoldása a magyar kormány kezében van, az Önkormányzat keretein túlmutat. A polgármester 
megkezdte azokat a tárgyalásokat a magyar kormány képviselőivel, amelyek révén ez az említett 
megoldási javaslat Szentgotthárd számára pozitív megoldást hozhat. Előbb-utóbb el kell dőlni, 
hogy ebben a magyar kormány tud-e lépni vagy nem, de azt gondolja, ez olyan racionális javaslat 
Ausztria részéről, amelyet el lehetne fogadni.

Dömötör Sándor:
Az árvízzel kapcsolatban mond el  néhány olyan gondolatot,  amely nem a város belső részét 
érintő dolog, hanem a duzzasztógátat és környékét érinti. A duzzasztógátat az árvíz megrongálta 
és  a  támfalát  a  folyásirány  jobb  oldalán  meg  kellett  javítani.  A korábbi  években,  amikor 
Szentgotthárdon volt egy csatorna is, ami véleménye szerint sajnálatos módon megszüntetésre 
került, a csatorna is elvitt a Rába vízéből, ha nagy volt az árvíz. Azonban az volt a fontos, hogy 
amikor az osztrákok jelezték, hogy nőni fog a víz, akkor a három zsilipet folyamatosan emelték 
és megnyitották, a gát felett a Rábának a sodrásvonala nem húzódott annyira a duzzasztógát felé, 
hanem a három zsilip felé ment el, ezeken keresztül nagy mennyiségű víz tudott elfolyni. Ha a 
sodrásvonal arrább húzódik, ezt a támfalat nem fogja megrongálni. Biztos abban, ha ezt nem 
teszik meg ezután, hiába próbálnak meg felújítani ezt a támfalat, folyamatosan rongálódni fog. 
Addig, amíg a zsilip fel volt engedve, addig a sodrásvonal teljesen elhúzódott a három zsilip 
irányában és nem volt akkora vízierő, amely a jobb oldalt gátolta. Ezt jó lenne, ha a vízügyi 
szakemberek figyelmébe ajánlanák.

Fodor József:
Tájékoztatást ad a Lurkó futballcsapatról, mely csapatnak a „székhelye” Zsidára került át. Tegnap 
30 édesanya és édesapa részvételével egész napos társadalmi munkában felújításra kerültek az 
öltözők, az épület és a sportpálya. Köszönettel tartoznak azoknak a szülőknek, akik a gyermekük 
érdekében ilyen áldozatos munkát végeztek.



Viniczay Tibor:
2003. vagy 2004. évben, amikor Heiter Lászlóval összehívták a szülőket és azt mondták, hogy 
indítsanak egy 5-8-10 éves programot, maguk sem gondolták volna, hogy ilyen sikere lesz. Nagy 
tisztelettel köszöni valamennyi szülőnek a folyamatos aktív közreműködést és segítséget.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

192/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
teljesítéséről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.), 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Megköszöni  a  beszámolót  a  Pénzügyi  Irodán  dolgozó  valamennyi  kollégájának,  hiszen  az 
előterjesztésben  nagyon  részletesen  látható  az,  hogy  ennek  a  feszített  költségvetésnek  az  I. 
félévben történt teljesítései a tervekhez képest történő megvalósult normatív lehívások és eszköz, 
anyagigények mellett valamennyi költségfejezet hogyan működik, hogy néz ki. A beszámolónak 
egy szépséghibája van, amelyben a kollégái felhívják ismételten a figyelmet arra, hogy rendkívül 
feszített  a  költségvetés.  Egy  nagyon  szomorú  számot  állapít  meg  az  előterjesztés,  az 
Önkormányzat hitelállománya az előterjesztés készítésének időpontjában 262 millió Ft volt. Ez 
azt  jelenti,  hogy az Önkormányzat  tartja  a  költségvetését,  biztosított  a  működés,  de legalább 
ugyanilyen, vagy még fegyelmezettebb működésre és költség hatékony intézménygazdálkodásra 
van  szükség.  Tisztelettel  köszönti  Dr.  Horváth  Ferenc  könyvvizsgálót.  Mindhárom  bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
bizottsági elnökök részéről az anyaggal kapcsolatban? Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgálónak pár 
értékelő mondatra átadja a szót.

Dr. Horváth Ferenc:
Az I.  félévi gazdálkodás tapasztalataival kapcsolatban néhány értékelő megjegyzést tesz. Utal 
arra, hogy több menetben is milyen viták, javaslatok, elképzelések, észrevételek után készült el a 
város  éves  költségvetése.  Megállapítható  azok  után,  ahogy  elkészült  a  költségvetés,  egy 
visszafogott,  megalapozott,  takarékos  gazdálkodásra  jellemző  költségvetési  gazdálkodás 
tapasztalható  az  I.  félév  lezárása  után  is.  A beszámoló  felveti  a  gondokat  is,  valamint  a 



tervezéskor is felvetődött, ez nem azt jelenti, hogy arra volt mindig pénze az Önkormányzatnak, 
amire szerette volna és annyi, amennyit akart. A tervszerűség szempontjából elmondható, hogy 
különösebb gondok nélkül lehet zárni az I. félévet, ugyanakkor a tervszerűség, a szabályosság 
szempontjából  megnyugtatónak ítéli  a  helyzetet  abból  a  szempontból,  ahogyan teljesítette  az 
Önkormányzat  az  I.  féléves  gazdálkodás  előirányzatait.  A beszámoló  elemző  szövege  és  a 
táblázatok  szerkezete,  adatai  nagyon  jól  tájékoztatják  a  képviselő-testületet  a  tényleges 
helyzetről.  Csatlakozik  a  polgármester  megjegyzéseihez,  hogy  e  vonatkozásban  ismételten 
dicséret  illeti  az  apparátust.  Kihangsúlyozza,  hogy  pénzügyi,  számviteli,  gazdálkodási 
szempontból megfelelő szabályosság biztosított. Neki, mint könyvvizsgálónak olyan véleményt 
kell  megfogalmazni,  hogy  ezek  biztosítottak-e.  Az,  hogy  bizonyos  területeken  még  hiányzik 
fedezet, pénz, vagy több bevételre lenne szükség, vagy több kiadási teljesítést szerettek volna már 
annak idején is a képviselők a tervezéskor, nem akadálya annak, hogy megállapításra kerüljön, 
mely  szerint  a  tervszerűség,  számviteli,  pénzügyi,  gazdálkodási  szempontból  a  megfelelő 
szabályosság biztosított. Véleménye szerint a képviselő-testület által is elfogadható a beszámoló, 
utalva arra is, hogy a bizottságok véleménye ezzel kapcsolatos, ennek megfelelő. A bevételek és 
kiadások  alakulásáról  mond  egy-két  gondolatot.  A bevételekkel  kapcsolatban  elmondható,  a 
kiadásokra  is,  hogy  megfelelő  bontásban,  részletezésben  az  eredeti  módosított  előirányzat 
figyelembevétele  mellett  történt  a  beszámoló  összeállítása.  Néhány  megjegyzést  tesz  a 
bevételekkel kapcsolatban. Jól alakulnak a bevételi teljesítések a tervhez képest féléves szinten. 
Több helyen az időarányost meghaladó is, a helyzethez igazodó és a reális terv következménye is 
az, hogy ezt megállapíthatták. Hangsúlyozza a helyi adókkal kapcsolatos teljesítést, elmondható, 
hogy valószínűleg az éves teljesítés az előirányzatok figyelembevételével várható. Kiemeli az 
ingatlanértékesítés témakörét, amely jól teljesült féléves szinten, biztosított volt a felhalmozási 
kiadások  fedezete,  felhalmozási  hitel  igénybevételére  nem  volt  szükség  az  I.  félévben.  Ha 
összehasonlítja,  hogy  a  múlt  évben  ilyenkor  tárgyalt  I.  félévi  teljesítést  az  ez  évi  I.  félévi 
teljesítéssel, azt gondolja, nagyobb gondokat vetett fel a féléves gazdálkodás több tapasztalata, 
idegesítőbb hangulatot kölcsönözött, mint ami most tapasztalható ebben a félévben. Példaként 
kiemel néhány adatot, a működési bevételnél 74 %-os a bevétel alakulása féléves szinten, tavaly 
ilyenkor 66 % volt.  A kommunális adó 84 %-os teljesítésű féléves szinten, tavaly 61 % volt. 
Iparűzési adó 54 %, tavaly 50 % volt a féléves teljesítés. Hozzáfűzi, a II. félévre is előrevetíthető, 
hogy  tervezett  szinten  alakulhatnak  a  bevételi  előirányzatok.  A kiadásokkal  kapcsolatban  is 
részletes ismertetés látszik a beszámolóban, jó kidolgozás,  jó információ a  képviselő-testületi 
tagoknak. Az összes kiadás 49 %-os, tehát az időarányoshoz közelítő, annak megfelelő. A dologi 
kiadásokkal kapcsolatban 56,8 % a teljesítés, talán a fokozottabb takarékosság igényét veti fel a 
II. félévre: Hangsúlyozza, hogy a többi kiadási tervnél 50 % alatti a teljesítés féléves szinten, 
tehát különösebb gondot a tervezéshez viszonyítva nem jelenthet a II. félévben sem. A működési 
bevétel  majdnem  fedezte  a  kiadásokat,  a  felhalmozási  bevétel  magasabb,  mint  a  kiadások. 
Részletezi a jelentés a beruházások és felújítások alakulását is.  Elmondja, megfelelő mértékű, 
arányú  és  összegű  teljesítés  lehetséges  a  II.  félévben  vagy  éves  szinten  is.  Igazat  ad  a 
beszámolónak  abban,  amikor  kiemelten  megjegyzi,  hogy  szigorú  gazdálkodást  követel  a 
költségvetés szempontjából a képviselő-testülettől a II. félév. Megjegyzi az előterjesztés, hogy az 
intézményeknél,  a  gazdálkodást  végzőknél  és  az  egész  apparátus  részéről  is  indokolt  ez  a 
hozzáállás,  nemcsak  a  képviselő-testület  részéről,  hiszen  a  képviselő-testület  döntéseit  az 
apparátus  munkája  segítheti  vagy  éppen  befolyásolhatjam  vagy  időben  figyelmeztetheti  a 
képviselő-testületet  is  a  reális  intézkedések  megtételére.  Összefoglalásként  elmondja, 
könyvvizsgálati szempontból észrevétele nincs, részletes felülvizsgálat nem is volt,  ez itt nem 
szükséges féléves szinten. A szabályosság biztosított, részleteiben utalások történnek azokra az 



előirányzatokra  és  teljesítésekre,  amelyekről  korábban  is  szó  volt.  Döntések  lehetnek  az 
átcsoportosításokra  vonatkozóan  a  II.  félévben  is,  bevételnövelés  függvényében  a  kiadások 
teljesítésére, vagy rendkívüli körülmények esetén intézkedések vagy döntések meghozatalában. A 
képviselő-testület  részéről  véleménye szerint  nincs  akadálya  a  tudomásul  vételnek,  hiszen az 
előterjesztés is azt mondja, hogy megismerte a képviselő-testület a beszámolót és az előterjesztés 
mellékleteiben  foglaltakat.  Határozatot,  illetve  határozati  javaslatokat  sem tartalmaz külön az 
előterjesztés, az nem jelenti azt,  hogy a II. félévben ezzel kapcsolatos intézkedések legyenek. 
Ami  a  tapasztalatok  elemzéséből  végső  soron  következtethető  az,  hogy  ezeknek  a 
tapasztalatoknak a felhasználása, amiket tartalmaz a beszámoló, mely nagyon részletes és minden 
tábla minden részletet felsorol, ennek a felhasználása a II. félévben adhat támpontot a képviselő-
testület számára és a bizottságok számára is. Megjegyzi, hogy a háromnegyed éves értékelésre is 
majd  sor  kerül.  Ezt  ha  figyelembe  veszi  a  képviselő-testület,  valamint  az  apparátus,  akkor 
eredményes,  szabályos,  tervszerű  éves  zárás  érdekében  teszik  meg  az  intézkedéseket,  amire 
vonatkozóan úgy látszik, hogy a féléves gazdálkodás számainak ismeretében megvan a lehetőség 
vagy a feltételek.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

193/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  a  2009.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztés  és 
mellékleteiben foglaltak szerint megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Viniczay Tibor:
Megköszöni Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló jelenlétét, részvételét és hozzászólását, további jó 
munkát és jó egészséget kíván neki.

Dr. Horváth Ferenc, az Önkormányzat könyvvizsgálója 14,32 órakor távozott az ülésről.

3./ Napirendi pont:
Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztés  statisztikai  adatokkal,  gyermeklétszámok  alakulásával,  személyi  feltételekkel 
foglalkozik, valamint a tanévkezdésnek az irányítási, infrastrukturális feltételeit foglalja össze. Az 
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg  az  előterjesztést  és  a 
határozati javaslat 1./ a.) és 1./ b.) pontjait javasolta elfogadásra.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

194/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási intézmények helyzete a 
2009/2010-es tanév kezdése előtt című tájékoztatót
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző és Kollégium oktatási 
intézmény vonatkozásában elfogadja,
a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  intézmények 
vonatkozásában a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

4./ Napirendi pont:
Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztés  elemzi,  hogy  a  közművelődési  koncepcióban  vállalt  célkitűzéseket  tekintve 
milyen dolgokat tudtak megvalósítani, melyeket nem sikerült, melyek az új irányok, illetve egy 
összegzést tartalmaz az előterjesztés. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság tárgyalta és egy kiegészítést javasolt elfogadásra. Megkéri a bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a képviselő-testülettel a bizottság kiegészítését.

Huszár Gábor:
Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kiegészítését, melyet Csukly 
Gergely igazgató javasolt: a művészeti csoportok megfelelő utánpótlásának biztosítása érdekében 
mielőbb  meg  kell  teremteni  az  ifjúsági  fúvósokat  vezető  pedagógus  Szentgotthárdon  való 
letelepítését. Meg kell teremteni annak feltételeit is, hogy a fiatal fúvósok a későbbiek során is 
maradjanak a zenekarban, hogy legyen meg a fúvósok között a középgeneráció is.

Viniczay Tibor:
Azt  gondolja,  hogy  koncepcionális  szinten  hosszútávú  feladatként  elfogadható  a  bizottság 
javaslata.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

195/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a  Szentgotthárd  Város 
közművelődési  koncepciójának  felülvizsgálatáról  készült  beszámolót  elfogadja  a  következő 



kiegészítéssel:  a művészeti csoportok megfelelő utánpótlásának biztosítása érdekében mielőbb 
meg kell teremteni az ifjúsági fúvósokat vezető pedagógus Szentgotthárdon való letelepítésének 
feltételeit, továbbá meg kell teremteni annak feltételeit is, hogy a fiatal fúvósok a későbbiek során 
is maradjanak a fúvószenekarban, így legyen jelen a fúvósok között a középgeneráció is.

Határidő: folyamatos
Felelős: a közlésért Dr. Gábor László irodavezető

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Költségracionalizálási intézkedések.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tette egy 
kiegészítő  javaslatot.  Megkéri  Bauer  képviselőt,  a  bizottság  ülésének  levezető  elnökét,  hogy 
ismertesse a bizottság kiegészítő javaslatát.

Bauer László:
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság egyetért  a határozati  javaslatban foglaltakkal és egy 
rövid kiegészítést fűzött hozzá: a költségvetés betartása az intézményvezető felelőssége. Ezt a 
kiegészítést azért gondolta a bizottság a határozati javaslathoz hozzátenni, mert tovább szeretnék 
nyomatékosítani  azt,  hogy  a  jelenlegi  szakaszban  nem  látnak  arra  lehetőséget,  hogy  a  már 
elfogadott  költségvetés  újraszabják,  hanem  az  intézményvezető  dolga  az,  hogy  házon  belül 
megteremtse a megfelelő feltételeket az intézmény működéséhez.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

196/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Költségracionalizálási 
intézkedések a SZOI-nál című előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat megismerte. 
Felhívja  a  SZOI  igazgatójának figyelmét  arra,  hogy a  2009.  évi  költségvetés  betartásának a 
felelőssége az igazgató feladata, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata a költségvetési 
rendeletében meghatározott intézményi támogatáson túl további finanszírozást nem biztosít az 
intézmény részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

Dr. Gábor László irodavezető

2./ Napirendi pont:



III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  pedagógiai  programjának  és  helyi  tantervének 
módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

197/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium Pedagógiai Programját az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „R.” ponttal 
egészíti ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium helyi tantervének óraszám módosítási kérelmét megtárgyalta és az Előterjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

3./ Napirendi pont:
Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztés  egy  gépipari  mérnökasszisztens  felsőfokú  szakképzés  bevezetésének  a 
lehetőségeit taglalja. A bizottsági üléseken és az előterjesztésben is több olyan kérdés felmerült, 
amely  alapján  az  irányt  jónak  tartják,  fontos  feladatnak  érzik,  hogy  ebben  az  irányban  kell 
elindulni, viszont még további pontosítások szükségesek. Az előterjesztést mindhárom bizottság 
megtárgyalta és mindhárom bizottság a határozati javaslat 2./ pontját javasolta elfogadásra.

Bedics Sándor:
Elnézést kér, hogy a bizottsági üléseken az iskola részéről senki nem tudott részt venni, mert ő, 
valamint ezzel a tárgykörrel kapcsolatos igazgatóhelyettes kötelező továbbképzésen vettek részt. 
Néhány  gondolatát  megosztja  a  képviselő-testülettel,  valamint  egy  kiegészítő  javaslatát. 
Elmondja, hogy az előterjesztésben leírtak teljesen korrektek és úgy a felvezető résszel, mint a 



határozati  javaslat  változatokkal  egyetért,  jónak  tartja.  Amiatt  kért  szót,  hogy  amennyiben 
elfogadást  nyerne  bármelyik  pont,  a  felsőfokú  szakképzés  indítására  2010.  szeptemberében 
kerülne sor. Akkor van reális esélye az iskolának arra, hogy 2010. szeptember 1-én megfelelő 
létszámú  akár  nappali  tagozatos,  akár  levelező  tagozatos  hallgatóval  elindítsa  a  képzést,  ha 
bekerül  a  felsőoktatási  tájékoztatóba,  ami  mindig  decemberben  jelenik  meg  és  szeptember 
hónapban az egyetemnek a felsőoktatási  tájékoztató felé  a  pontos szakjait,  kereteket,  képzési 
helyszíneket meg kell adnia. Amennyiben a képviselő-testület  a határozati javaslat  2./  pontját 
fogadja el,  ez azt  jelenti,  hogy további tárgyalásra is sor kerül,  de ha nem kerül aláírásra az 
együttműködési megállapodás az iskola, a felsőoktatási intézmény, az Önkormányzat között, úgy 
nem kerül be az ez évi felvételi tájékoztatóba Szentgotthárd, mint felsőoktatási helyszín. Ez azt 
jelenti,  hogy  ha  menet  közben  hirdetik,  kicsi  valószínűségét  látja  annak,  hogy  a  megfelelő 
létszám akár a nappali, akár a levelező tagozaton összejönne. Az előterjesztés teljesen jogosan 
felvet olyan kérdésköröket, amelyek a határozati javaslat 2./ pontjában megfogalmazódtak, hogy 
további tárgyalásra, pontosításra, kiegészítésre szorulnak. Ezzel kapcsolatosan néhányat kiemel. 
Azt  gondolja,  a  finanszírozás  kérdése  itt  a  legfontosabb,  a  normatíva  kérdés,  amit  felvet  az 
előterjesztés.  Mi  történik  akkor,  ha  közben  csökken  az  állami  normatíva?  A  2.  számú 
táblázatokban megadott számítások a csökkenő normatíva miatt nem lesznek elegendőek, ki fogja 
vállalni a költségeket? Teljesen jogos ez a felvetés, de ha alaposabban megnézik a képviselők a 2. 
számú  mellékletben  szereplő  két  táblázatot  akár  a  nappali  tagozat,  akár  a  levelező  tagozat 
vonatkozásában,  azok  20  fő  beiskolázásával  foglalkoznak  egy  rászámítási  móddal,  tehát  a 
bekerülési költség és a normatíva között legalább minden esetben 500-600 ezer Ft különbözet 
van.  Tehát  kevés  az  esély  arra,  hogy  ilyen  nagy  összeggel  csökkenne  rövid  időn  belül  a 
normatíva. Amit nem tartalmaz az együttműködési megállapodás és javasolhatna a képviselő-
testület, kötelezően bele kellene venni azt, hogy a képzés a nappali vagy a levelező tagozaton 
legalább 20 fő esetén indítható csak el.  Ez egy megkötés és ha kevesebb hallgatót vesz fel a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, akkor ezzel a képzés nem indítható. 
A 2.  számú  táblázatokban  az  egyes  félévek  esetében  azzal  is  számol  a  finanszírozás,  hogy 
eshetnek ki hallgatók félévente, hiszen a táblázat az I. és II. félévben 20 fővel számol, míg az 
utolsó  két  félév  esetében  csak  16-16  fővel.  Úgy  gondolja,  ez  a  felvetés  jogos,  de  egy 
együttműködési megállapodás kiegészítéssel megszorítható és tisztázható, lehet, hogy emiatt nem 
kell  az  együttműködési  megállapodás  kérdését  tovább  halasztani.  Felveti  az  előterjesztés  a 
kollégium kérdéskörét.  Amikor a  Savaria Egyetemi Központ  professzorai,  megbízott  személy 
megkeresték az iskolát - ez fontos, hogy az Egyetem kereste meg az iskolát - nagyon komolyan 
gondolja az Egyetem ezt a kérdést, akkor elsősorban Szentgotthárd, Körmend, az Őrség, Zalalövő 
környéki  hallgatók  beiskolázásával  számolt  az  Egyetem,  Nyugat-dunántúli  régiót  illetően  is 
lehetne számolni hallgatókkal, de ez maximum 5-8 főt jelenthetne, tehát a jelenlegi kollégiumi 
hely erre bőven elegendő lenne.  Nem kell  számolni azzal,  hogy tömeges kollégiumi férőhely 
igény  jelentkezik,  hanem  egy-egy  csoportnál  maximum  5-8  fő,  de  úgy  gondolja,  ez  is 
maximálható. A kollégiumi finanszírozásnál megjegyzi, hogy ezen hallgatók után is lehívható 
állami  normatíva,  illetve  térítési  díjat  is  fizetnek  a  kollégiumi  ellátásért.  Foglalkozik  az 
előterjesztés egy olyan kérdéskörrel,  hogy a  feladatellátást  hogyan fogja  felvállalni  az iskola, 
amikor jelen pillanatban is úgymond leterheltek a szaktanárok. Erre az a válasza, hogy a jelenlegi 
tantárgyfelosztás alapján egy tanárra maximálisan 1,5 túlóra/hét esik és egy-egy szakmai tanárt az 
egyetemi képzésben heti 3-4 órában kívánnak bevonni. A többi óraellátást az adott tantárgynak 
megfelelően külsős mérnökökkel oldaná meg az iskola, illetve az előterjesztésből, a kérelemből 
látszik, hogy az iskola 3 céggel kötött még háromoldalú megállapodást, iskola, egyetem és cégek 
között,  ahol  a  gyakorlati  képzést  a  cégek  felvállalták  és  a  cégek  szakemberei  fognak  ezen 



gyakorlati órákért felelni és nem az iskola tanárai. Az előterjesztésben még egy teljesen jogos 
felvetés olvasható, ami a Vasi TISZK-kel kapcsolatos, hogy mi lenne a véleménye a Társulási 
Tanácsnak.  Erre  válaszolva  elmondja,  a  Savaria  Egyetemi  Központ  a  tavasz  folyamán  azért 
kereste  meg az  iskolát,  mert  2008.  év  őszén  a  Savaria  Egyetemi  Központ  és  a  Vasi  TISZK 
Társulási Tanácsnak az elnöke egy együttműködési megállapodást írt alá arra vonatkozóan, hogy 
egy szoros  képzési  együttműködést  fognak elindítani  a  Savaria  Egyetemi  Központ  és  a  Vasi 
TISZK között.  Ez lehetne ennek az egyik első állomása,  a  többi a  következő időszak dolga. 
Ismerteti javaslatát, hogy a képviselő-testület lehetőség szerint a határozati javaslat 1./ pontját 
fogadja  el  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy az  együttműködési  megállapodás  tervezetbe  bele  kell 
venni azt, hogy legalább 20 fő esetén indítható el csak a képzés. Szerinte ez egy olyan megszorító 
mondat lenne, ami a legkényesebb kérdést, az esetleges finanszírozási problémákat elkerülhetné. 
Ha a képzés 15 főnél elindításra kerülne, lehet, hogy az utolsó félévben 10 fő maradna és arra 
tényleg nem elég a normatíva. Úgy gondolja, hogy ezzel a kiegészítéssel elfogadható lenne a 
határozati javaslat 1./ pontja, akkor nem csúsznának ki abból a határidőből, ami nagyon fontos, 
hogy Szentgotthárd, mint a Savaria Egyetemi Központ képzési telephelye bekerülhetne már a 
decemberben kiadandó felsőoktatási tájékoztatóba.

Pochán Miklós:
Az a véleménye, hogy egy ilyen horderejű kérdésben döntést hozni ilyen előkészítettség mellett, 
mint  amivel  az  előterjesztés  idekerült,  nem  tud  a  képviselő-testület.  További  vizsgálatokat 
szeretne, szükséges lenne felmérni a pontos igényeket. Megfordítaná, amit Bedics képviselő, az 
intézmény igazgatója elmondott, hogy van-e erre a képzésre egyáltalán igény 20 fő részéről a 
környéken,  a  környező  településeken  tekintettel  arra,  hogy  a  város  költségvetése  milyen 
helyzetben van és emlékeztet arra, hogy a III. Béla Szakképző Iskola fenntartása nem a város 
feladata,  ez  egy  önként  vállalt  feladat.  További  költségek  tekintetében  a  várost  érintően 
semmiféle kockázatba egyik intézmény részéről sem tudna támogatni döntést. Azt mondja, ezt a 
kérdéskört alaposan végig kell járni, mindent tisztázni szükséges és ezután ha kiderül, hogy az 
Önkormányzatnak ebben semmi kockázata nincs, még az esélye sincs annak, hogy itt normatíva 
kiegészítéseket kelljen az Önkormányzatnak fizetni, abban az esetben tudnak felelősen dönteni 
véleménye szerint. Pillanatnyilag az előterjesztés alapján csak a határozati javaslat 2./ pontjában 
tudna állást foglalni.

Bauer László:
Elmondja,  ez  egy olyan elképzelés,  hogy Szentgotthárdon a  felsőoktatással  elinduljanak,  ami 
több évtizedes múltra tekint vissza. Most szerinte konkrét módon körvonalazódik, egy egyetem 
keresi  meg az iskolát  azzal  kapcsolatban,  hogy a  felsőoktatás Szentgotthárdon elindulhasson, 
ennek  számtalan  előnye  van.  Abban  egyetért  Pochán  alpolgármesterrel,  azt  kell  a  leginkább 
minimalizálni,  hogy  ebbe  az  Önkormányzatnak  egyáltalán  pénzt  kelljen  az  elején,  vagy  a 
fenntartás folyamán tenni. Az, hogy mennyire van igény, hogyan lesz igény, szerinte ez nem az 
Önkormányzat dolga. Akik ebbe belevágnak, egy üzlet, egy vállalkozás, egy humán erőforrás, 
egy képzési vállalkozás, ebben résztvevő a III. Béla Szakképző Iskola, illetve a Savaria Egyetemi 
Központ, akik társulni akarnak. Szerinte amennyiben az együttműködési megállapodásban azt 
tudják  belevenni,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  nem  tud  anyagilag  ehhez  a 
kérdéshez  hozzájárulni,  akkor  semmi  akadályát  nem  látja  annak,  hogy  ezeknek  a 
próbálkozásoknak teret adjanak akár most is. Amit Bedics Sándor igazgató mondott, hogy 20 
főben  javasolja  minimalizálni  a  létszámot,  ezt  szerepeltetni  lehet  az  együttműködési 
megállapodásban. De ezt ő is kevésnek érzi. Kérdezi, bele lehet-e azt venni a megállapodásba, 



ami egyértelművé teszi,  hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata nem tesz ebbe bele pénzt, 
ugyanakkor  ennek  a  dolgát  nem  akadályozza.  Tehát  ha  a  normatíva  nem  lesz  elég,  akkor 
finanszírozza ezt az egyetem, aki ide akar jönni. Ezt majdnem ahhoz hasonlítja, mintha idejönne 
egy cég,  aki  egy vállalkozást  akar  indítani,  embereket  akar  foglalkoztatni,  az  Önkormányzat 
pedig azt mondaná neki, hogy ne jöjjön és ne foglalkoztasson embereket. Szerinte ez nem lenne 
helyes  döntés.  Ezzel  kapcsolatban  elmond egy történetet  és  nem szeretné,  ha  ebbe  a  hibába 
esnének. Szombathelyi igaz történetet mesél el. Az első világháború után volt az, hogy az akkori 
Felvidékből áttelepítettek egy orvosi egyetemet és először Szombathelyre szeretett volna jönni. A 
szombathelyi  képviselő-testület  arra  hivatkozva,  hogy  a  medikusok  éjszakai  mulatozása 
megzavarja  a  város  nyugalmát,  nem  járult  hozzá  az  egyetem  letelepedéséhez,  ezért  Pécsre 
települt ez az egyetem, azóta van orvosi egyetem Pécsett. Úgy gondolja, hogy ebbe az irányba ne 
mozduljanak el.

Virányi Balázs:
Ő is inkább a kompromisszumos megoldás felé hajlik, nagyon jó elképzelésnek tartaná, ha el 
lehet  fogadni,  ha  nem,  akkor  az  lehetne  szerinte  egy  kompromisszumos  megoldás,  hogy  a 
képviselő-testület  a  határozati  javaslat  1./  pontját  fogadná  el  azzal  a  célszerű,  praktikus 
kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület fenntartaná magának a jogot az összes kérdés tisztázása 
után  a  visszalépésre.  Vagy  így,  vagy  Bauer  képviselő  által  említett  megoldással,  de  ő  is 
támogatandónak tartja ezt az elképzelést.

Viniczay Tibor:
Biztos, hogy Szentgotthárdnak főleg gépipari felsőfokú képzésre mindenképpen szüksége van. 
Nagyon komoly fenntartásai vannak, de nem szeretne belemenni a részletekbe. Azt gondolja, a 
határozati  javaslat  2./  pontja  ennek az  egész  dolognak a  támogatásával  foglalkozik.  Az nem 
fordulhat  elő,  ha  valóban valamennyi  kérdést  tisztáztak,  ne lehessen  aláírni  szeptemberben a 
megállapodást.  Ennek  mindenképpen  létre  kell  jönni,  támogatja,  ha  kell,  akkor  rendkívüli 
képviselő-testületi ülést kell összehívni. Egy kicsit zavarja, hogy ennyire fontos kérdésről van 
szó,  érkezett  már  egy  együttműködési  megállapodás  tervezet  a  Polgármesteri  Hivatalba,  a 
kollégái visszaküldték javaslatokkal, ugyanúgy ismét érkezett egy tervezet, amelyben nagyon sok 
kérdés van. A következőt javasolja és kéri. Javasolja a határozati javaslat 2./ pontját elfogadásra, 
Bedics  Sándor  igazgató  kérje  meg  a  kollégáit,  hogy  jöjjenek  be  holnap  vagy  holnapután  a 
Polgármesteri Hivatalba és egyeztessék végig az összes kérdéssort a kollégáival, készüljön egy 
minden részletre kiterjedő megállapodás tervezet. Ha pedig szükséges, jövő hét hétfőjén legyen 
egy rendkívüli bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés. Ha kell, szeptember elején már alá lehet 
írni a megállapodást,  de szükséges végigbeszélni,  letisztázni  minden részletkérdést.  Az irányt 
jónak tartja,  szüksége van Szentgotthárdnak a  felsőfokú képzésre,  de az előterjesztésben egy 
csomó részlet van, ami nincs kidolgozva véleménye szerint.

Bedics Sándor:
Egyet  tud  érteni  ezzel  is,  úgy  gondolja,  hogy  szeptember  15-ig  ezt  meg  kell  tenni,  de  azt 
gondolja,  ahhoz  nem  elegendők,  egyeztetni  szükséges  a  Savaria  Egyetemi  Központ  ezen 
tárgykörrel  megbízott  szakemberével,  valamint  a  Polgármesteri  Hivatallal,  hármas  körben 
szükséges leülni. A képzésért az egyetem a felelős, a normatívát ő igényli meg. Ha bekerülhet az 
együttműködési  megállapodásba  egy  olyan  mondat,  amit  Bauer  képviselő  mondott,  hogy 



semmilyen anyagi pluszt Szentgotthárd nem tud adni, szükség esetén az egyetem egészítse ki azt, 
ezt elsősorban az egyetemmel kell egyeztetni, nem pedig a Szakképző Iskolával, mert az egyetem 
helyett a Szakképző Iskola nem nyilatkozhat ebben a kérdésben.

Viniczay Tibor:
Elmondja, a kollégái mindent meg fognak tenni akár a holnapi naptól Bedics Sándor igazgató 
kollégáival az egyeztetés tekintetében, hogy kezdjenek el kidolgozni egy olyan megállapodást, 
amelyben minden benne van, minden kérdés megválaszolásával, ha szükséges, akkor az egyetem 
képviselőjével egyeztetni kell. Ha ez alapján fogadja el a képviselő-testület a határozati javaslat 
2./ pontját, kérdezi, hogy Bedics képviselő visszavonja-e egyéni képviselői indítványát?

Bedics Sándor:
Visszavonja egyéni képviselői indítványát.

Viniczay Tibor:
Holnaptól el kell kezdeni az egyeztetéseket.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

198/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a  “Felsőoktatás  a  III.  Béla 
SZKI-ban” című  előterjesztést  megismerte,  elvben  egyetért  a  gépipari mérnökasszisztens 
felsőfokú szakképzés III. Béla Szakképző Iskolában való indításával, azonban a megállapodás – 
tervezet  aláírására  csak  valamennyi  felmerülő  kérdés  tisztázása  után  kerülhet  sor.  Felkéri  a 
Polgármestert, valamint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy az Alapító 
Okirat módosításának tervezetét, az intézmény módosuló dokumentumainak a tervezetét, a Vasi 
TISZK változással kapcsolatos álláspontját szerezze be. Ugyancsak foglalkozni kell a kollégium 
változás miatti átalakításának felmerülő költségeivel is. A Képviselő – testület a végső döntését 
ezek megismerése után hozza meg - amennyiben ez rendkívüli testületi ülés keretében szükséges, 
akkor  a  szükséges  időpontig,  rendkívüli  ülésnek  legkésőbb  2009.  szeptember  15-ig  való 
összehívásával.

Határidő: 2009. szeptemberi testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester, Bedics Sándor igazgató

4./ Napirendi pont:
Tájékoztató a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium megüresedő álláshely betöltéséről.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

199/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  intézmény  vonatkozásában  az  1  fő,  szaktanári/szakoktatói  üres  álláshely, 
2009. szeptember 01. időponttól 2010. június 30. időpontig történő, gépészeti szakirányú elmélet 
és  gyakorlat  oktatásához  szükséges  képzettséggel  rendelkező  szakemberrel  való  betöltését 
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

5./ Napirendi pont:
A Játékvár Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy az előterjesztésnek van egy javított változata, azt szükséges figyelembe venni. 
Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

200/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda  Alapító 
Okirat módosítását az alábbi táblázatban összefoglaltak alapján fogadja el:

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN
4. Alaptevékenysége, feladata:

• a beszédfogyatékos gyermekek 
nevelését, logopédiai foglalkozását,

• az integráltan nevelhető hallássérült 
gyermekek nevelését, s fejlesztését 
utazó szakemberrel.

4. Alaptevékenysége, feladata:
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, 

logopédiai ellátását,
• az integráltan nevelhető hallássérült 

gyermekek nevelését, s fejlesztését utazó 
szakemberrel,

• az integráltan nevelhető, a viselkedés 
fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek 
nevelését, fejlesztését speciális 
szakember igénybevételével,

• az integráltan nevelhető, mozgásában 
lemaradó, akadályozott gyermekek 



nevelését, fejlesztését szakember igénybe 
vételével.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda  Alapító 
Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

6./ Napirendi pont:
Vasi TISZK Társulási Tanácsa döntéseiből eredő feladatok.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztésben a határozati javaslat 1./ és 2./ pontjaival kapcsolatos költségek tekintetében 
egyértelmű, a 3. pontnál voltak véleményeltérések és viták. Mindhárom bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottság a határozati javaslat 1./, 2./ és 3./ B. pontját javasolta elfogadásra, az Oktatási, 
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság pedig a határozati javaslat 1./, 2./ és 3./ A. pontját 
javasolta elfogadásra. Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottságtól egy döntés 
ismertetést kér.

Enzsel István:
Elmondja,  hogy  nem  tudja  támogatni  a  határozati  javaslat  3./  B.  pontját,  a  3./  A.  pontját 
támogatja.  Dr.  Ács  Zoltán  munkaszervezet-vezető  mióta  van  hivatalban?  Nincs  egy  éve 
hivatalban.  És  ezek  után  emeljék  fel  a  fizetését?  Lehet,  hogy  rosszul  gondolja,  de  előbb  a 
munkaszervezet-vezető tegyen le valamit az asztalra.

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület  munkáját  figyelő televíziónézőknek mondja,  hogy a  Vasi  TISZK megyei 
szervezete a szakképzésre jött létre, ennek a TISZK-nek a megyében, Szombathelyen működő 
vezetőjéről van szó, az ő havi juttatásának bruttó 100 ezer Ft-tal történő megemeléséről van szó. 
A 100 ezer Ft-nak a 18 %-át kell a szentgotthárdi Önkormányzatnak vállalni.

Bedics Sándor:
Kiegészítő információként elmondja Enzsel képviselőnek, a többi képviselőtársa felé kérése az, 
hogy a határozati javaslat 3./ B. pontját jól megfogalmazottnak tartja. A munkaszervezet vezetője 
Dr.  Ács  Zoltán  2008.október  1-től  a  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás 
munkaszervezetének az igazgatója, úgy nevezte ki  annak idején a Társulási  Tanács,  hogy két 
hónapon  keresztül  nem  volt  fizetése  sem,  úgy  indította  el  a  munkaszervezetnek,  az  elnyert 
pályázatnak a szervezését. Úgy gondolja, hogy a Társulási Tanács és annak a vezetője ebből a 
meggondolásból  tette  fel  a  javaslatát  a  Társulási  Tanács  ülésén,  hogy  a  kieső  két  hónapos 
gyakorlati  munkát  valahogy megpróbálja  elismerni.  A határozati  javaslat  B.  pontjában leírtak 
fontosak,  az  érdemi  információk  és  időtartam,  szerinte  a  B.  pont  elfogadható,  a  másik  két 



bizottság ezt javasolta.

Virányi Balázs:
A Pénzügyi  és Városfejlesztési  Bizottság ülésén a  letett  anyag alapján jogszerűségi aggályok 
merültek  fel,  a  határozati  javaslat  3./  B.  pontja  képes  arra,  hogy  ezt  a  jogszerűségi  aggályt 
kezelje.  Abban  benne  van  az  is,  amit  Enzsel  képviselő  firtatott,  a  juttatás  jogcíméről  is 
szeretnének információkat kérni.

A képviselő-testület a határozat 1./ és 2./ pontját egyhangúlag elfogadva, a 3./ pontját 10 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:

201/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési Társulásnak a TIOP-3.1.1-09/1 a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések” c. pályázaton való részvételét támogatja, kötelezettséget vállal a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatára eső 6 445 415,- Ft összegű pályázati önrész biztosítására a 2010. évi 
költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési Társulásnak a TIOP-3.1.1-09/1 a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések” c. pályázatban az 1. pontban vállalt önrész tekintetében annak átadásáról a 2010. 
évi költségvetés tervezésekor a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium és az Önkormányzat 
költségvetésében kell rendelkezni.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

Viniczay Tibor polgármester

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dr.  Ács  Zoltán 
munkaszervezet-vezető személyi juttatásának havi bruttó 100.000,- Ft-tal történő megemelését 
jelenleg nem támogatja azzal, hogy a TISZK-től származó további érdemi információk (a juttatás 
jogcíme, indokolása, a juttatás időtartama,) rendelkezésre állása esetén dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

7./ Napirendi pont:
,,Kis-  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  fejlesztése”  pályázati  lehetőség 
(NYDOP-2009-5.3.1/A).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
Két  évvel  ezelőtt  ugyanennek  a  pályázati  lehetőségnek  a  megnyílása  esetén  volt  egy 
kezdeményezés, amelyen a Magyarlak-Csörötneki iskola indult, nem nyert. Most a SZOI próbál 
egy  pályázaton  indulni.  Az  előterjesztés  részletesen  megfogalmazza  és  leírja,  hogy  az 
intézményegységeknek  mely  részeit  szeretnék  felújítani.  Szeretné,  ha  a  képviselő-testület 
elfogadná, hogy a 300 millió Ft támogatásból az időközben folytatott tárgyalások alapján 260 
millió  Ft  a  szentgotthárdi  és  40  millió  Ft  a  magyarlaki  intézményben  változik.  Mindhárom 
bizottság tárgyalta az előterjesztést, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítést javasolt 
elfogadásra. Felkéri Bauer képviselőt, hogy a kiegészítést ismertesse.

Bauer László:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 3./ pontját egy rövid kiegészítéssel 
toldotta meg, a bizottság egyetért a javaslatban leírtakkal, ismerteti a bizottság kiegészítését.  A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati  javaslat 1./,  2./  és 3./ pontját azzal a 
kiegészítéssel, hogy a megbízási szerződést sikerdíjas konstrukcióban javasolja megkötni, annak 
aláírása előtt újra a képviselő-testület elé javasolja terjeszteni. A bizottság azért helyezkedett erre 
az álláspontra, ezzel is jelezni szeretné azt, hogy itt a külső szakértő igénybevétele alapvetően a 
nyertes pályázathoz kell, hogy kötődjön.

A képviselő-testület a határozat 1./ pontját egyhangúlag elfogadva, 2./ pontját 10 igen szavazattal 
és  1  tartózkodással  elfogadva,  3./  pontját  pedig  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal  és  1 
tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:

202/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási Intézmény szentgotthárdi épületeinek tulajdonosa egyetért azzal, hogy 
a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  Nyugat-
dunántúli  Operatív  Program  „Kis-  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  
fejlesztése” című, NYDOP–2009-5.3.1/A kódszámú majdan megjelenő pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtson be az előterjesztésben meghatározott célok megvalósítására. 
Amennyiben  a  pályázati  felhívás  a  tervezettekhez  képest  alapjaiban más  feltételekkel 
jelenik meg, valamint a felmerülő és várható költségek tekintetében változás következik be, 
a pályázaton való indulás feltételrendszeréről újabb képviselő-testületi döntés meghozatala 
szükséges. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási  Intézmény  1.)  pontban  meghatározott,  szentgotthárdi  feladatellátási  helyeket 
érintő fejlesztésekhez szükséges:
a) előkészítési költségeket ( 2009. évben az engedélyezési tervek elkészítésének költségeit) 
maximum 5 millió Ft + ÁFA összegben biztosítja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás 
számára  az  önkormányzat   2009.  évi  költségvetésének  út-híd  felújítás  pályázati  önrész 
terhére., a tervező kiválasztására beszerzési eljárást kell lefolytatni,



b) továbbá – nyertes pályázat esetében - a legalább 10%-os saját forrást legfeljebb 30 millió 
Ft összegben biztosítja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás számára, a 2010. és 2011. 
évi pályázati alap terhére.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja továbbá, hogy nyertes 
pályázat  esetén  a  Társulás  részére  megelőlegezi  a  projekt  szentgotthárdi  feladatellátási 
helyeket érintő fejlesztései  során felmerülő költségeket,  tekintettel  arra,  hogy a pályázat 
utófinanszírozott. 

3.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy az  1.) 
pontban meghatározott projekthez szükséges tanulmányok és dokumentációk elkészítéséről 
megbízás útján gondoskodjon a fenntartó, a megbízott pedig beszerzési eljárás keretében 
kerüljön  kiválasztásra.  A  megbízás  költségeit  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás számára maximum 2.500 e/Ft + ÁFA összegben 
az  önkormányzat   2009.  évi  költségvetésének  út-híd  felújítás  pályázati  önrész  terhére, 
azzal, hogy a megbízási szerződést annak aláírása előtt újra a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. A megbízási szerződés sikerdíjas konstrukcióban kell megkötni, ennek aláírása 
előtt újra a képviselő-testület elé szükséges azt terjeszteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester 

8./ Napirendi pont:
Vis maior keret igénylése – 188/2009. határozat visszavonása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A vis maior kerettel kapcsolatban pontosításokat szükséges eszközölni, ennek a kiegészítésével, 
pontosításával és visszavonásával foglalkozi8k az előterjesztés. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

203/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  decentralizált  vis  maior  támogatási  keret  terhére 
igénybejelentést nyújtott be. A pályázat benyújtását megelőzően fogadta el a Képviselő – testület 



a 188/2009. számú határozatát, melyet a jelen határozattal visszavon és helyette a következőket 
fogadja el: 
 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  decentralizált  vis  maior  támogatási  keret  terhére 
igénybejelentést nyújt be.

A káresemény  megnevezése:  „Rába  árvízi  védekezési  és  helyreállítási  költségek  támogatása 
Szentgotthárdon”.  Árvíz  elleni  védekezés  többletkiadásainak  támogatása,  illetve  utakban, 
árkokban, támfalban, önkormányzati épületekben keletkezett kár.

Helye:
1. Árvízi védekezés az önkormányzati árvízvédelmi töltéseken
2. Szentgotthárd,Toldi utca, hrsz 2294
3. Szentgotthárd, Örökzöld utca és árok, hrsz 741
4. Szentgotthárd, Zsidai utca és árok, hrsz 777, 828
5. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca és árok, hrsz 861
6. Szentgotthárd, Vadvirág utca és árok, hrsz 886
7. Szentgotthárd, Tótfalusi utcai árok, hrsz 0901,0903
8. Szentgotthárd, Május 1. utcai árok, hrsz 1555/2
9. Szentgotthárd, Hunyadi utcai Rába híd melletti rézsű, hrsz 1573
10. Szentgotthárd, Hunyadi utcai Rába híd melletti csapadékcsatorna, hrsz 1573
11. Szentgotthárd, Gimnázium és Piac melletti vasbeton támfal, hrsz 1376/1
12. Szentgotthárd, Széll K. tér 1. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kézilabdapálya és 

környezete, pince, hrsz 1376/2 
13. Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  és  Füzesi  u.  közötti  szakasz,  Gimnázium  és  Piac  melletti 

vasbeton támfal statikai és hidrológiai felülvizsgálata, hrsz 1376/1
14.  Szentgotthárd, zárt csapadékcsatorna rendszer, hrsz: 1384
15. Műszaki szakértő díja – árvízi védekezés és árvízi létesítmények helyreállítása
16. Műszaki szakértő díja – utak helyreállítása

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év %

Saját forrás 5.382.767,- 29,82
Biztosító kártérítése 400.000,- 2,22
Egyéb forrás 0,- 0
Vis maior igény 12.263.790,- 67,96

Források összesen 18.046.557,- 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 18.046.557,- Ft melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezi. 



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik*.

Biztosító Társaság megnevezése Groupama Garancia 
Biztosító

Biztosítási szerződés száma 453840134

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni.

A testület  a  saját  forrás  összegét  a  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009.(II.26.)  számú 
Költségvetési rendeletében a katasztrófaalap, illetve hitelkeret terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József projektmenedzser

9./ Napirendi pont:
A települési folyékony hulladékszállítási rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 16. 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 képviselő-testület egyhangúlag (10 igen szavazattal) megalkotja a 17/2009. (VIII. 27.) számú  
ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  települési  folyékony  hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II.  28.) ÖKT 
rendelet módosításáról.

10./ Napirendi pont:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése, illetve áthelyezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. 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.

Pochán Miklós:
Felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket próbálják meg úgy 
kezelni,  amilyen céllal  azok létre  lettek hozva.  Sajnálatos  módon valamennyi  hulladékgyűjtő 
sziget  mellett  le van rakva szemét és egyéb hulladék.  Meg van arról  győződve,  hogy nem a 
környékbeli lakosságnak a bűne, hanem sok esetben olyan idegen emberek rakják le a szemetet és 
az egyéb,  nem idevaló hulladékokat  a  szigetek mellé,  amelyet felháborítónak tart.  Felhívja  a 
lakosság figyelmét, aki azt tapasztalja, hogy gépkocsiról vagy egyéb más helyről idegenek, nem 
odavaló személyek nem szelektív hulladékot raknak le, az jelentse be az Önkormányzathoz, a 
jegyzőhöz, mert ezekből a hulladékokból ki lehet deríteni, hogy ki a hulladékok tulajdonosa. A 
WC ülőkétől elkezdve a hungarocellig, a gépkocsi abroncstól elkezdve mindenfélét leraknak a 
szigetek mellé. E kérdéskörben feltétlenül fel kell hívni a lakosság figyelmét, mert oda jutnak, 
hogy a hulladéklerakó szigetek szeméttelepként fognak üzemelni, ami abszolút nem a cél. Egy 
normális városban egy normálisan működő hulladéksziget eléri a célját, ezt kell szem előtt tartani 
és a lakosság figyelmét fel kell hívni.

A képviselő-testület egyhangúlag (10 igen szavazattal) megalkotja a 18/2009. (VIII. 27.) ÖKT 
rendeletet  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  helyi  környezetvédelem  szabályairól  
szóló 22/2001. (VI. 28.) ÖKT rendelet módosításáról.

11./ Napirendi pont:
Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja,  hogy  az  előterjesztés  két  terület  módosításával  foglalkozik,  az  egyik  terület  a 
Szentgotthárd József Attila utca tömbjének Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve, az 1. 
§ mögött lévő rendelet kiegészítése, a 2. § mögötti rendelet kiegészítés pedig a Füzesi úton a 
Rábától  egészen  a  HTCM-ig  tartó  két  területrésznek  a  szabályozásával  foglalkozik.  Az 
előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta, az 
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  kiegészítést  tett.  A  bizottság 
megfontolásra javasolta a képviselő-testület júniusi döntését, illetve az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottságnak volt egy olyan kiegészítő javaslata, hogy fogadja el  a képviselő-testület  az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a tervezési keret terhére fizesse ki a bruttó 444 ezer 
Ft összeget.

Pochán Miklós:
Amikor annak idején ebben a kérdéskörben döntött a képviselő-testület, legelőször olyan döntést 
hozott,  hogy azokat  a  főépítész,  valamint  az  építési  szakhatóság  által  javasolt  módosításokat 
elvégezteti  a  cég,  az  SZGS  Kft,  akkor  hozzájárul  a  településrendezési  terv  módosításához. 
Amikor  a  képviselő-testület  a  2.  alkalommal  tárgyalta  az  anyagot,  ugyan   ezek  a  dolgok 
megvalósultak, de a képviselő-testület mégis olyan döntést hozott, nem járul hozzá ahhoz, hogy 
ezt a módosítást elfogadja. Pontosan nem emlékszik arra, mi volt ennek az oka, de biztos abban, 



hogy ennek egy nagyon megfontolt oka volt, illetve a következő volt. Annak idején arról volt szó, 
hogy ezen a területen egy SPAR áruház felépítésére kerül sor, de úgy tudja, ez már abszolút nem 
aktuális,  hanem más építmény kerülne itt  elhelyezésre.  Az a véleménye, hogy ezt  a  területet 
nagyon óvatosan kell kezelni, mert a Szentgotthárdon a városba érkezőket ez a látvány fogadja, a 
város, a fürdő, a szálloda, a kolostor együttes látványát az oda épülő építmény nagyban lerontja. 
Nagyon meg kell fontolni azt, hogy ide milyen épület kerül és ezt a beépítési terv javaslatot csak 
akkor tudná támogatni, ha tudná, hogy konkrétan milyen elképzelése van az illető Kft-nek az 
építménnyel kapcsolatosan,  de ez az előterjesztésből,  valamint a kérelemből nem látszik.  Azt 
gondolja,  hogy  egyenlőre  ebben  a  kérdéskörben  nem  kellene  döntést  hozni  a  képviselő-
testületnek, hanem azt a megoldást kellene választani, hogy a költséget vissza kellene fizetni az 
SZGS Kft-nek. Ha konkrét igény van, azt meg fogja vizsgálni a képviselő-testület.

Fodor József:
Szerinte meg kellene kérdezni, hogy egyáltalán mit szeretne az SZGS Kft építeni. Egy hátratolt 
építési  vonal,  amibe  a  Penny áruház  van,  meghatározott  párkány és  gerincmagassággal  talán 
elfogadható építmény. Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság ülésén is beszélgettek, ne CK 
ház  legyen  és  egyéb  panel  ház.  Javasolja  a  Kft  véleményét  kikérni,  hogy  mi  a  szándéka. 
Támogatja  az  alternatívát,  amit  Pochán  alpolgármester  elmondott.  Kérjék  ki  az  SZGS  Kft 
véleményét,  nehogy  raktár  kerüljön  oda,  mert  rontja  a  városképet.  Utána  fizessen  az 
Önkormányzat, ha nem tud zöldágra vergődni a Kft-vel.

Virányi Balázs:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén vitáztak erről a témáról és amiért a bizottság 
javasolja  elfogadásra  a  rendeletmódosítást,  egy  egyszerű  ok,  a  Helyi  Építési  Szabályzat 
módosításában  az  Önkormányzat  szempontjai  100  %-osan  érvényesültek.  Ha  voltak 
szempontjaik, amiket egy szabályzatmódosításban érvényesíteni akartak és azok érvényesültek, 
utána  miért  teszik  azt,  hogy  mégsem fogadják  el  ennek  a  rendeletnek  a  módosítását,  ezzel 
pénzügyi és jogi problémákat húzva a fejükre. Továbbra is azt gondolja, hogy ez lehet a célszerű 
megoldás.

Viniczay Tibor:
Először felteszi szavazásra a rendeletmódosítás 1. §-át.

A képviselő-testület  8  igen szavazattal,  2  nem szavazattal  és  1  tartózkodással  megalkotja  a  
19/2009. (VIII. 27.)  ÖKT rendeletet  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szentgotthárd  
József  Attila és Deák Ferenc utcai  tömbjének Helyi  Építési  Szabályzatáról  és Szabályozási  
Tervének elfogadásáról valamint a Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint  
szabályozási  tervének  egységes  szövegéről  szóló  28/2007.  (IX.  27.)  ÖKT  rendeletéről,  az 
előterjesztés szerinti 1. számú melléklet 1. §-a alapján történő rendeletmódosításról.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

204/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  az  SZGS  Kft  által  a 
Képviselőtestület döntése alapján a HÉSZ és a szabályozási terv módosítására szerződés alapján 



megelőlegezett  költségek  -  370.000.-  forint  +  ÁFA,  bruttó  444.000.-  forint  visszafizetésének 
forrásaként a 2009. évi tervezési keretet jelöli meg.

Határidő: a visszafizetésre azonnal
Felelős Viniczay Tibor polgármester

Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Viniczay Tibor:
Ez azt  jelenti,  hogy ezt követően a rendelet  2.  §-ának a  módosításáról  nem kell  szavaznia a 
képviselő-testületnek.

12./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1417/1 és a 1417/15 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztésin Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

205/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1417/1 hrsz-
ú, 247 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú, és a szentgotthárdi 1417/15 hrsz-
ú,  552  m2 területű,  kivett  udvar  művelési  ágú  belterületi  ingatlanokat  vételi  ajánlat 
hiányában nem értékesíti.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

13./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (3358. hrsz-ú ingatlan).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 475.700.- Ft-os eladási árat 
javasolt elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

206/2009. számú Képviselő-testületi határozat:



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3358 hrsz-ú, 9.113 
m2 alapterületű,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  belterületi  ingatlanban  lévő  6/18 
Önkormányzati tulajdoni részarányát, 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 475.700.- Ft, melyet ÁFA nem terhel.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2009. szeptember 16.
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 Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000     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 2009. szeptemberi 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

14./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének igényfelmérése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság a határozati javaslat 1./ pontját javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

207/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi Gondozási Központ nyugdíjas 
lakásokkal való bővítésének igényfelmérése” című beszámolót  elfogadja.  Egyúttal  elrendeli  a 



166/2009. határozatának megfelelő tanulmánytervek elkészítését. A megvalósításra kerülő tervet 
a tanulmánytervek közül választja ki.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

15./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a 
hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Vass József igazgató
Előterjesztés: 22. 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  meg  és  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta.  Elmondja,  az 
előterjesztésben van egy olyan lista, amit döbbenetesnek tart. Ebben a listában van 30 cím, 30 
lakásban 30  olyan bérlő, akik nem hajlandók együttműködni a hátralék tekintetében. Hozzáfűzi, 
ezek  a  tartozások  folyamatosan  nőnek,  elfogadhatatlanok.  Ezzel  kapcsolatban  valamilyen 
lépéseket szükséges tenni.

Pochán Miklós:
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az a véleménye, nyomatékosan fel kell hívni az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  vezetőjének  a  figyelmét,  hogy  a  lehető  legszigorúbban  járjon  el  a 
hátralékkal rendelkezőkkel szemben. Megengedhetetlennek tartja, hogy a 117 bérlőből 30 bérlő 
még  a  fáradtságot  sem  veszi  arra,  hogy  az  adósságkezelésben  együttműködjön  az 
Önkormányzattal. Arra van lehetőség, hogy ezeket a hátralékokat belátható időn belül lefizessék 
a bérlők megfelelő önkormányzati támogatásokkal. De elfogadhatatlannak tartja, hogy a 30 bérlő 
együtt  se  működjön az  Önkormányzattal.  Ha a  televíziónézők látnák  azt  a  listát,  amely  név 
szerint  a képviselő-testület  előtt  fekszik,  akkor  megdöbbennének azon,  hogy milyen emberek 
tartoznak  önkormányzati  lakásokban  víz-  és  lakbérhátralékkal.  Meggyőződése,  hogy  ezen 
emberek döntő többségének az anyagi helyzete a nevek ismeretében abszolút nem indokolja azt, 
hogy ilyen hátralékuk legyen és még ezek az emberek együtt sem működnek annak érdekében, 
hogy  ezek  a  hátralékok  csökkenjenek  vagy  eltűnjenek.  Messzemenőkig  egyetért  azzal,  hogy 
ezekkel  a  hátralékkal  rendelkezőkkel  a  lehető legszigorúbban kell  eljárnia  az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalatnak.  Nem kell  megijedni  attól,  hogy néhány  ember  kilakoltatásra  fog 
kerülni,  amennyiben  az  adósságait  nem  rendezi.  Mert  aki  rászoruló,  annak  döntő  többsége 
együttműködik az Önkormányzattal, de sajnos vannak olyan hátralékkal rendelkező emberek a 
listát  átnézve,  akiknél  abszolút  nem  indokolt,  hogy  még  együtt  se  működjenek  az 
Önkormányzattal. Ezt megengedhetetlennek tartja és nem lehet eltűrni, mert az Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalatnak ez a hátraléka több, mint 13 millió Ft.

Dr. Dancsecs Zsolt:
A szentgotthárdiaknak elmondja -még nem hangzott el- mert a televíziónézők az anyagot nem 
látják,  de  megtörtént  az  első  kilakoltatás  Szentgotthárdon  olyan  önkormányzati  bérlakásban 



lakónál, aki a Pochán alpolgármester által elmondottakat nem teljesítette. Hozzáfűzi, ez a lépés 
érett már, mert ezek a problémák pár hónapja látszottak. További kilakoltatások várhatók azoknál 
az  önkormányzati  bérlakásban  élőknél,  akik  nem  működnek  együtt  és  nem  fizetik  meg  a 
tartozásukat.  Több  eljárás  van  bíróság  előtt,  ha  ezek  véget  érnek  és  nem sikerül  a  tartozást 
rendezni,  akkor  ilyen  lépésekre  még sor  fog  kerülni.  Vannak,  akik  ellen  még nincs  bírósági 
eljárás, de ha nem rendezik a tartozásukat, akkor ott is meg fognak indulni. Még egyszer mondja, 
az első kilakoltatás megtörtént, továbbiak következhetnek.

Viniczay Tibor:
Folyamatosan összetűzésben van a kollégáival az elmúlt hét évben. Mindig azt mondta, addig, 
amíg polgármesterként dolgozik ebben a városban, nem fog támogatni egyetlen egy kilakoltatást 
sem. Elmondja, ezzel sajnos nagyon sokan visszaélnek. Kénytelen megváltoztatni az álláspontját 
annak tekintetében, hogy nagyon sok rossz anyagi körülmények között élő rászoruló van, aki 
együttműködik abban, hogy ezek a tartozások csökkenjenek. Nem azt kéri  az Önkormányzat, 
hogy a  több 100 ezer  Ft-os tartozást  egyszerre,  azonnal  fizessék ki,  különben kilakoltatja  az 
Önkormányzat az illetőt, hanem együttműködést kér. Tudja, hogy a nehéz körülmények között 
élők vállalják fel döntő többségben az együttműködést, azok pedig, akiknek egyéb bevételük, 
lehetőségük,  keresetük  van,  azok  nem.  Ennek  véget  kell  vetni  azért,  mert  az  összes  többi 
tisztességesen  fizető  bérlő  tekintetében  visszaélést  követnek  el.  Kér  mindenkit,  hogy  nem 
egyszerre,  nem  azonnal  kéri  az  Önkormányzat  a  kintlévőségeket,  együttműködést  vár  el, 
hónapok,  hosszú  évek  állhatnak  rendelkezésre  a  tartozásoknak  a  csökkentésére,  de  aki 
együttműködést sem mutat, annál biztos, hogy ennek a folyamatnak véget fognak vetni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

208/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalatnak  az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakásokban  lakók 
lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

16./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi buszpályaudvar áthelyezése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  GYSEV  Zrt-vel  áll  az  Önkormányzat  egy  bizonyos  tekintetben  együttműködésben,  a 
Szombathely Körmend Szentgotthárd vasútvonal fejlesztésének a kezdetén lehetőség mutatkozott 
arra,  hogy a  szentgotthárdi  autóbusz  pályaudvar  áthelyezésre  kerüljön,  kistérségi  közlekedési 
végpontoknak  az  egy  helyre  történő  szervezési  irányultsága  a  közösségi,  közlekedési, 
infrastrukturális  beruházások  tekintetében  Szentgotthárdon  is  lehetőség  lenne  arra,  hogy  egy 



helyről induljanak az autóbuszok és a vonatok. Tehát az autóbusz pályaudvart át lehetne helyezni 
a vasútállomás területére. E tekintetben a GYSEV Zrt vállalja valamennyi költséget, viszont egy 
konzorciumi  együttműködésben kell  részt  venni  és  bizonyos  tervezési,  előkészítési  költségek 
együttműködése  tekintetében  együttműködési  vállalást  kell  az  Önkormányzatnak  tenni.  A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
támogatta a határozati javaslat 1./ pontjának az elfogadását.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

209/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  az  autóbusz  pályaudvar 
szentgotthárdi vasútállomás melletti területre történő áthelyezése-, várakozóhelyek építése miatti 
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának és eljárási illetékének - bruttó 238.700,- Ft-
nak - a megelőlegezéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Papp Ferenc).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Papp Ferenc vásárlási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Ez az ingatlan már többször 
meghirdetésre került, egyetlenegyszer sem érte el az ajánlatok nagysága azt az értéket, amelyet 
képviselt  a  képviselő-testület.  Most  is  egy olyan ajánlattal  állnak szemben,  ami  a  képviselő-
testület által kért ajánlatnál is kevesebb, az értékbecslő által megállapított forgalmi értéknél pedig 
jóval  kevesebb  a  kérelmező  által  ajánlott  vételár.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 
tárgyalta meg az előterjesztést és a határozati javaslat 1./ pontját javasolta elfogadásra.

A  képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

210/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  Széchenyi  u.  8. 
szám  alatti,  1305/A/1  hrsz-ú,  221  m2 alapterületű,  jelenleg  vendéglőként  bérbeadás  útján 
hasznosított  üzlethelyiséget  jelenleg  nem  értékesíti.  Amennyiben  ismételten  üzlethelyiség 
értékesítésre kerül sor, úgy a fenti ingatlanra vonatkozó ajánlatot figyelembe veszi.

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



18./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft ügyvezetőjének kérelme.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy Dékány István ügyvezető igazgató a törvény alapján egy munkáltatói kéréssel 
fordult  az  Önkormányzathoz.  Az Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság tárgyalta  meg az 
előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra ajánlotta.  Azt  gondolja,  hogy a képviselő-
testület támogassa az ügyvezető igazgatót a kérésében.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

211/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Dékány  István,  a  Szentgotthárd 
Városi  Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit  Kft.  ügyvezetője (a  továbbiakban: kérelmező) 
kérelmének  helyt  ad,  és  engedélyezi  számára  olyan,  társasági  formában  működő  vállalkozás 
alapítását és működtetését, amelyben a kérelmező, illetőleg hozzátartozója a Szentgotthárd Városi 
Televízió Nonprofit  Kft.  Alapító Okiratában meghatározott  tevékenységekkel azonos,  illetőleg 
ahhoz hasonló tevékenységet végez, s e körben a kérelmező, illetve hozzátartozója a társaságuk 
javára szerződéseket kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Viniczay Tibor:
A nyílt ülés végére érve megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Egyebek címszó alatt képviselői felvetés, hozzászólás nem hangzott el.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és több tárgy nem 



lévén  a  nyílt  ülést  15,57  órakor  bezárja.  A képviselő-testület  zárt  ülésen  folytatja  tovább  a 
munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor sk.                                                                                 Dr. Dancsecs Zsolt sk.
Polgármester Jegyző

Ódor Dénes sk. Virányi Balázs sk.
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő

Nem teljes anyag!
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