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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009.  december  16-án 
14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Bugán József alpolgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bedics Sándor, Labritz Béla,
Dömötör Sándor, Enzsel István,
Fodor József, Huszár Gábor,
Ódor Dénes, Virányi Balázs,
Kissné Köles Erika (14,14 órától) 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.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Bauer László és Dr. Reisinger Richárd képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Huszár Gábor és Labritz Béla képviselők.

Viniczay  Tibor  polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket és a Városi Televízió adásán keresztül a képviselő-testület ülését figyelő kedves 
televíziónézőket. Megállapítja a határozatképességet és a nyílt ülést megnyitja. Kéri a képviselő-
testületet, értsen azzal egyet, hogy zárt ülésen tárgyalja meg a ,,Gotthárd-Therm Kft kérelme”, a 
,,Gotthárd-Therm  Kft  ügyvezető  igazgatójának  kinevezése”,  ,,Schneeflock  Mária  bérlőtársi 
jogviszony létesítésének kérelme (fellebbezés)”, valamint ,,Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd 
Közművelődéséért  Díjra”  című  előterjesztéseket.  Megkérdezi,  hogy  a  napirendi  pontokkal 



kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

287/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

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

- A Gotthárd-Therm Kft kérelme,
- A Gotthárd-Therm Kft ügyvezető igazgatójának kinevezése,
- Schneeflock Mária bérlőtársi jogviszony létesítésének kérelme (fellebbezés),
- Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Közművelődéséért” Díjra.

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:
Jelentés  a  lejárt  határidejű  határozatokról,  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről, 
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester

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

2./ Napirendi pont:
A településrészek helyzetének vizsgálata. Beszámoló a településrészi Önkormányzatok 2009. évi 
tevékenységéről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.), 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. sz. (Okt. Biz. jav.) melléklet

3./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba 
a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási 
feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
2010. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet



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

5./ Napirendi pont:
Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzéseiről.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzése.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási terve.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
módosítása,  társulási  megállapodásának  és  önkormányzati  tulajdonú  szilárd  hulladék-lerakók 
rekultivációja.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
A  közbeszerzések  valamint  a  közbeszerzési  eljárások  ellenőrzése  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



7./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetési kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
2009. évi CÉDE pályázat a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Pályázati  lehetőség  –  NYDOP:  A  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási  informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
Pályázat háziorvosi rendelő felújítására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 26.) ÖKT 
rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

12./ 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: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
2010. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:



2010. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
2010. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 17. szám garázs bérlete (Sömenekné Tolnai Petra).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

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

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

Viniczay Tibor polgármester a két ülés között eltelt időszakban

November  26-án  Lendván tartotta  alakuló ülését  a  Magyarország-Szlovénia Határon Átívelő 
Vegyes Bizottság, melyen Bugán József alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot.
Szintén ezen a napon Szombathelyen a Magyar Vöröskereszt „Kiváló Véradó Közösség” díjat 
adományozott Szentgotthárd Városának, melyet Dömötör Sándor képviselő úr vett át. 

December 1-én a Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága, 
valamint  a  Külügyi  és  határon  túli  magyarok  bizottsága  szlovén  társbizottságokkal  történő 
határmenti találkozójának adott otthont Szentgotthárd város és kistérsége. A találkozón Bugán 
József alpolgármester úr és jómaga képviselte az Önkormányzatot.
Szintén ezen a napon a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége szervezésében Dr. 
Róna  Péter,  kiváló  nemzetközi  kapcsolatokkal  rendelkező  közgazdász  tartott  előadást 
önkormányzatok polgármesterei részére Vasegerszegen.

December 2-án a General Motors Powertrain Magyarország Kft. ez évben harmadik alkalommal 
Tudományos Konferenciát rendezett, melyen meghívottként képviselte az Önkormányzatot.



Szintén ezen a napon a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa tartotta 
ülését Szombathelyen a Megyeházán, melyen az Önkormányzatot Pochán Miklós alpolgármester 
úr képviselte.
Ugyanezen  a  napon  tartotta  ülését  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági 
Bizottsága is Huszár Gábor képviselő úr elnökletével.

December  3-án  Szombathelyen  a  Vas  Megyei  Védelmi  Bizottság  ülésén  képviselte  az 
Önkormányzatot.

Szintén ezen a napon az iparvágány használatbavételi eljárásának meghosszabbítása ügyében a 
Közlekedési  Hatóság  Szentgotthárdon  helyszíni  bejárást  tartott.  A  bejáráson  Bugán  József 
alpolgármester  úr  képviselte  az  Önkormányzatot  és  ismertette  Szentgotthárd  álláspontját, 
valamint észrevételeit.
Írásban  kezdeményezte  Szentgotthárd  az  ügyben  érintett  minisztereknél,  országgyűlési 
képviselőknél  a  Magyar  Köztársaság Kormánya és  az Osztrák Köztársaság Kormánya között 
1998.  november  24-én  Bécsben  aláírt  Egyezmény  felmondását,  mivel  a  Szentgotthárd  város 
környéki  magyar/osztrák  ipari  park  vasúti  átmenő  forgalmáról  szóló  egyezmény  megkötése 
idején az 1998-ban irányadó körülmények mára a tervezett hulladékégető kapcsán alapvetően és 
teljesen megváltoztak.

December 4-én a Vasivíz Zrt. közgyűlésén Szombathelyen Labritz Béla képviselő úr vett részt.

December  10-én  a  Vas  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  évzáró  rendezvényén  a 
„Szentgotthárdi Kistérség Gazdaságáért Díjat” Volner Csaba rábagyarmati lakos, kőműves egyéni 
vállalkozó vehette át. Gratulál, munkájához  jó erőt és egészséget kíván.

December 12-én Szentgotthárdon tartotta a Vas Megyei Közgyűlés a Kisebbségek Napját, melyen 
Bugán  József  alpolgármester  úr  köszöntötte  a  meghívott  vendégeket. A  Képviselő-testület 
felterjesztése  és  a  Vas  Megyei  Közgyűlés  döntése  alapján  Vas  Megye  Önkormányzata 
Szolgálatáért Kisebbségekért  Tagozata  kitüntetésben  részesült  Czuczainé  Skaper  Hilda,  a 
Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Széchenyi István Általános Iskola német nyelvszakos tanára. 
A szentgotthárdi kistérségben a német kisebbség érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája 
tette méltóvá az elismerésre. Gratulál, munkájához jó erőt és egészséget kíván.

December  14-én  Szombathelyen  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás ülésén Labritz Béla képviselő úr vett részt.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  pályázatot  tervez  benyújtani  a  Városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei  jogú  városokban  támogatási  konstrukcióra.  Ezen 
pályázat keretében kerül sor az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére, mely a város 
középtávú  fejlesztési  programját  tartalmazza.  A  stratégia  tartalmának  a  lakossággal,  civil 
szervezetekkel történő megismertetésére december 15-én lakossági fórum keretében került sor a 
színház aulájában.

A  RÉGIÓHŐ  Kft  döntése  értelmében  –  a  földgáz  szabadpiaci  árcsökkenése  miatt 
Szentgotthárdon  a  távhőszolgáltatás  lakossági  alap-  és  hődíjai  2010.  év  elején  egyelőre  nem 
változnak, tekintve, hogy 2009. évben a hődíjak a piaci ár alatt voltak megállapítva. Ugyanezen 



okokból  a  nem  lakossági  (intézményi)  hődíj  2009.  november  1-től  30  %-kal  csökkent.  (az 
intézményi  távhődíjak  megállapítása  nem  tartozik  az  önkormányzat  hatáskörébe,  azok 
negyedévenként a világpiaci gázárakat követik)

2010. január 1-től kezdődően Solt Tamás úr személyében ismét magyar gyárigazgatót neveztek ki 
a  General  Motors  Powertrain  Magyarország  Kft.  élére.  Ezúton  gratulál  Igazgató  Úr 
kinevezéséhez, munkájához sok sikert, jó erőt és egészséget kíván.

Kérdéseket, észrevételeket vár a napirendi ponttal kapcsolatban.

Dömötör Sándor:
A  két  ülés  közötti  írásos  anyagban  is  szerepel  és  a  polgármester  is  említette  az  előbbi 
beszámolójában a  Régióhő Kft  döntését.  Nagyon örül  annak,  hogy az  intézményi  távhődíjak 
2009.  november 1-től  30 %-kal csökkennek,  hiszen ez minden intézménynél  komoly energia 
megtakarítást és költségcsökkentést jelenthet különösen a következő évben. Azt azonban nem 
tudja elfogadni, az anyag azt írja és a polgármester mondta, az intézményeknél negyedévenként 
követik a világpiaci árakat a gázárak, nem ugyanazt a gázt használják, nem ugyanaz a hőenergia 
megy a lakossági szolgáltatásba, mint ami az intézményekhez? Azt rendben levőnek tartja, hogy 
az  intézményeknél  a  gázár  megállapítása  nem  az  Önkormányzat  hatáskörébe  tartozik,  de  a 
hődíjak egyik esetben 30 %-kal csökkennek, a másik esetben pedig változatlanok maradnak arra 
hivatkozva, hogy az előző évben ár alatt kerültek megállapításra, nem tudja elfogadni. Ha ár alatt 
volt  megállapítva  a  hődíj,  az  elmúlt  évben vonatkozott  ugyanúgy  a  lakossági  és  intézményi 
hődíjakra egyaránt.  Ez  a  diszkrimináció számára mellbevágó és  nem tudja  elfogadni,  milyen 
alapon van. Kimondottan örül annak, hogy 30 %-kal csökken az intézményeknél a hődíj. Kéri, 
mondja  meg  valaki,  hogy  ugyanazt  a  gázt  használják-e  a  lakossági  szolgáltatásnál  és  az 
intézményi szolgáltatásnál.

Virányi Balázs:
Válaszol Dömötör képviselő felvetésére. Ennek a problémának az oka, hogy tavaly év végén a 
lakossági díjak nem a világpiaci gázárak szerint változtak. Ha az szerint változott volna, akkor 
nem kellett volna a Kft-nek hitelt felvenni, amit most vissza kell fizetni. Az Önkormányzat akkor 
nem emelte meg a lakossági díjakat olyan mértékben, mint ahogy a gázár emelkedett. Ennek a 
következménye az lett, hogy a finanszírozás hitelből történt. Ezt a hitelt úgy lehet visszafizetni, 
hogy most a lakossági díjak nem csökkennek, miközben a gázár csökken. Ez addig lesz így, amíg 
a  hitel  vissza  nem lesz  fizetve.  Amikor  a  hitel  vissza  lesz  fizetve,  majd  az  akkori  gázárak 
függvényében csökken,  növekszik  vagy  szinten  marad  a  lakossági  díj  attól  függően,  hogy  a 
gázárak majd akkor milyenek lesznek. A kettő közti nagy különbséget nem a diszkrimináció, 
hanem az okozza, hogy amíg a lakossági díjakba az Önkormányzat beleszólhat, politikai döntést 
hozhat,  hogy  mennyi  legyen,  a  közületi  díjakba  viszont  nem  szólhat  bele.  A közületi  díj 
egyértelműen  követi  a  gázárat,  a  lakossági  meg  egyértelműen  követi  a  politikai  döntések 
sorozatát. A kettő közti különbözetet azonban meg kell fizetni.

Viniczay Tibor:
Tavaly a lakossági távhődíjat az Önkormányzat nem emelte, az áremelést átvállalta, az idei évben 
azért nem tudja csökkenteni az Önkormányzat a lakossági távhődíjat, mert tavaly nem történt 
emelés. Érti Dömötör képviselő kérdését és kétkedését, de ez matematikai alapon magyarázható. 
Megkérdezi Dömötör képviselőt, hogy van-e további kérdése?



Bugán József:
A heiligenkreuzi  hulladékégető  kapcsán  néhány  aktuális  információt  oszt  meg  a  képviselő-
testülettel, valamint a szentgotthárdi televíziónézőkkel. Nemrég az Önkormányzat kapott Ausztria 
budapesti  nagykövetétől  egy  levelet,  mely  szerint  az  Ausztriában  folyó  környezetvédelmi 
eljárásnak a másodfoka, mely a bécsi Unwelt Senatnál történik, a környezetvédelmi szervezet, az 
osztrák  másodfok  által  felkért  szakértők  álláspontja  nem  tért  el  az  első  fokon  alkalmazott 
szakértők álláspontjától, ebből fakadóan, valamint az első magánjellegű következtetése, hogy az 
Umwelt Senat nagy valószínűséggel ki fogja adni az építési engedélyt, a megvalósítási engedélyt 
a  heiligenkreuzi  hulladékégetőre.  Felhívja  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy Ausztria  nincs 
tekintettel Szentgotthárdra. Az elmúlt képviselő-testületi üléseken szóba került, hogy udvariasnak 
kellene lenniük, ezeket a bizonyos udvariassági gesztusokat el kellene felejteniük. A hivatalos 
osztrák eljárásban valószínűleg nem tudnak ügyfélként gátat szabni a hulladékégetőnek, azaz ha 
nem történik valami nagy változás az osztrák politikában, nagy valószínűséggel a jövő év első 
harmadában,  I-II.  negyedév  elején  lesz  jogerős  engedélye  a  hulladékégetőnek.  Időközben 
csatározgatnak  belföldön,  külföldön.  Azt  gondolja,  hogy  meg  kellene  erősíteni  a  hangját  a 
képviselő-testületnek, az Önkormányzatnak és a szentgotthárdiaknak, a civileknek. A civilek ezen 
lépésének egyike lesz, hogy a Pronas szentgotthárdi civil szervezet meghívására Szentgotthárd 
városába  érkezik  2010.  január  13-án  az  Osztrák  Köztársaság  budapesti  nagykövete, 
hangsúlyozza,  nem az Önkormányzat  meghívására,  hanem a  civilek  meghívását  fogadta  el  a 
nagykövet. Betartva a protokollt és udvariassági szabályokat kell fogadni a nagykövetet, akkor is 
kifejthetik majd az ellenvéleményüket. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőben mind a 
Szentgotthárd  GYSEV  vasútfejlesztés  irányában  tett  csapásaik,  mind  pedig  belpolitikai, 
külpolitikai irányban kéri, hogy támogassa őket egyöntetűen és feltétel nélkül mindig, mert nem 
ok nélkül  mondta  azt  az  elmúlt  időszakban,  hogy a  hulladékégető  kapcsán Ausztriában nem 
szabad megbízniuk.

Viniczay Tibor:
Annyi kiegészítést tesz Bugán alpolgármester gondolataihoz, hogy a dolog még végérvényesen 
nem dőlt el, sejtették régóta, hogy az Umwelt Senatot nem tudják jó belátásra bírni, ezenkívül 
vannak eszközök a tarsolyukban az iparvágánnyal kapcsolatban, egy egyezménnyel kapcsolatos 
ENSZ Bizottságban, valamint az Európai Bizottságban próbálnak fellépni. Nagyon bízik abban, 
hogy a májusban felálló új kormány környezetvédelmi és külügyi tárcája kemény lépéseket fog 
megfogalmazni,  tehát  ez  politikai  úton  akadályozható  meg.  Bugán  alpolgármester  minden 
szavával egyetértve elmondja, a Pronas meghívására Szentgotthárdra érkező nagykövet talán az 
egyetlen  olyan  politikus,  aki  próbál  valamilyen  megoldásokat  keresni,  benne  érzi  azt  a  fajta 
segítőkészséget,  nem  véletlenül  fogadta  el  a  Pronas  meghívását,  akire  számíthatnak,  hiszen 
diplomataként neki is egy eredmény lehetne a pályafutása alatt, ha ezt a problémát meg tudná 
oldani.

Dömötör Sándor:
Az anyagban a képviselői felvetésekre adott választ a Műszaki Iroda. Nem tud azonosulni vele és 
nem tudja elfogadni a Deák Ferenc utca 14. szám alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatos 
választ.  A  képviselői  felvetésre  adott  válaszban  az  szerepel,  hogy  az  ottani  hibát  2009. 
januárjában és májusban vizsgálta  az Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  munkatársa.  Ha 
akkor  vizsgálta  a  munkatárs,  azóta  eltelt  néhány  hónap,  valamit  csak  lehetett  volna  lépni. 
Elfogadja, hogy az önkormányzati ingatlannál különböző problémák lehetnek, azt is tudja, hogy 



az Önkormányzat által biztosított felújításra szánt pénz szűkös, kevés, augusztusban el is fogyott. 
De azt kellene megkísérelni az ingatlankezelő részéről, szót kellene váltani a lakókkal arról, hogy 
ha  a  lakók  saját  hatáskörben  a  problémát  meg  tudnák  oldani  vagy  kezdeményeznék,  egy 
megállapodás keretében lakbér formájában lelakhatnák.  Ha a szűkös keret  ellenére próbálnak 
újabb megoldást találni a problémára, akkor elodázták ezt jövőre, viszont akkor sem lesz több 
pénz  a  felújításokra,  a  lakás  tovább  fog  romlani,  a  lakás  minősége  nem  fog  változni  a 
továbbiakban sem pozitív irányban. Ha ilyen esetek fennállnak, akkor legalább kísérelnék meg 
azt,  hogy az  ott  lakóval  szót  kellene  érteni,  hogy saját  hatáskörben nem volna-e  hajlandó a 
hibának  a  kijavítására  az  előterjesztésben  felsorolt  elég  magas  összegek  ellenére  is.  A jelen 
formában annyinak találja a választ, hogy nem tettek semmit sem, legalább május óta.

Viniczay Tibor:
Megkérdezi Fekete Tamás irodavezetőt, hogy Dömötör képviselő felvetésére kíván-e reagálni? 
Fekete Tamás műszaki irodavezetőnek mondja, hogy a problémának utána kell járni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

288/2009. 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:
A településrészek helyzetének vizsgálata. Beszámoló a településrészi Önkormányzatok 2009. évi 
tevékenységéről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.), 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. sz. (Okt. Biz. jav.) melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztés az évente visszatérő településrészi beszámolókat tartalmazza, sajnálatos módon 
tükrözi  a  településrészek  véleménye  az  elmúlt  időszak  finanszírozási  nehézségeit,  hiszen 
valamennyi településrészen a jogos igények tükröződnek vissza, amelyek nem készültek el. Az 
előterjesztés egy összegzés azokra a feladatokra a jövőre nézve, amelyekkel foglalkozni kell. Az 
előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta. Megkérdezi, hogy kíván-e 
valaki kérdést, észrevételt tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

289/2009. számú Képviselő-testületi határozat:



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  elfogadja  Rábakethely,  Zsida-
Zsidahegy,  Máriaújfalu,  Farkasfa,  Jakabháza,  Rábafüzes  és  Rábatótfalu  településrészi 
önkormányzatai vezetőinek a 2009. évi munkájukról szóló beszámolóit. Köszöni és elismeri a 
részönkormányzati vezetők tevékenységét. Elismerését és köszönetét fejezi a településrészeken 
önkéntes  munkát  végző  polgároknak  és  civil  szervezeteknek  a  2009.  évben  végzett 
tevékenységért.

Határidő: a közlésre azonnal.
Felelős közlésért: Viniczay Tibor polgármester

3./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba 
a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási 
feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ 
és 2./ pontját. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? Kérdést, 
észrevételt vár a képviselőktől.

Pochán Miklós:
A beszámolókban,  melyeket  minden,  az  Önkormányzattal  működő  egyesület  és  gazdálkodó 
szervezet a képviselő-testület elé terjesztett, egy érdekes dolog van, amelyre bíztatja és felkéri a 
Szentgotthárdért  Közalapítványban  közreműködőket.  Azt  terjeszti  elő  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány,  hogy  szervezzen-e  adománygyűjtést  a  szabadtéri  színpad  felújítására.  Azt 
gondolja, hogy ezt mindenképpen szorgalmazni kell  és bíztatni  kell  arra a szentgotthárdiakat, 
hogy ez a jövő évben megvalósuljon. Ennek érdekében jelentős lépéseket tettek, megvan hozzá a 
megfelelő  mennyiségű  faanyag,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  vállalta,  hogy  a  faanyagot 
feldolgozza és megoldja a beszerelését. Kifejezetten kéri a Szentgotthárdért Közalapítványt és 
minden szentgotthárdit, hogy a régi hagyományt őrizzék meg és a szabadtéri színpadot fel tudják 
újítani a jövő év folyamán.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

290/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-

Therm Kft., a Városi Televízió Nonprofit kft., a Vasivíz ZRt., 
- a  Tótágas  Közalapítvány,  a  Brenner  János  Emlékhely  Közalapítvány,  a  Szentgotthárdért 

Közalapítvány,  a  Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítvány,  a  Szentgotthárd 
Szakképzéséért Közalapítvány;

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója; 



- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Városi Televízió Kht. felügyelő bizottsága, a 
Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja

2009. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  Szentgotthárd  Közbiztonságáért 
Közalapítvány  Kuratóriuma  felé,  hogy  a  rendelkezésére  álló  forrásból  150,-  e/Ft  támogatást 
biztosítson a Szentgotthárdi Rendőrőrs túlmunkáinak költségeire tekintettel arra a tényre, hogy a 
Rendőrőrs állománya által a nyári árvíz idején végzett jelentős túlmunka ellenértékét az állami 
forrásokból nem kapta meg az önkormányzat. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

4./ Napirendi pont:
2010. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport  Bizottság egy kiegészítő módosító  javaslatot  tett.  Felkéri  a  bizottság elnökét a  javaslat 
ismertetésére.

Huszár Gábor:
Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  két  napirendi  ponttal  bővítené  a 
következő évi munkatervet, az egyik a Pannon Kapu Kulturális Egyesület esedékes beszámolója, 
amelyet a februári bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre javasolja a bizottság felvenni, az 
Idegenforgalmi cselekvési stratégia napirendi pontot pedig az áprilisi képviselő-testületi ülésre 
javasolja  a  bizottság  felvenni.  Személy  szerint  az  áprilisi  időpontról  nincs  teljes  mértékben 
meggyőződve, de a bizottság ezt a döntést hozta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

291/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 2010. 
évi munkatervét és az állandó bizottságok munkaterveit az alábbi kiegészítéssel:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület esedékes beszámolóját a februári képviselő-testületi ülésre, 
az  idegenforgalmi  cselekvési  stratégiát  pedig  az  áprilisi  képviselő-testületi  ülésre  veszi  fel  a 
képviselő-testület.



Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

5./ Napirendi pont:
Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzéseiről.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Megkérdezi az előterjesztőt, Jakabné Palkó Edina irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt. Megkérdezi a bizottságok 
elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

292/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

 Labritz Béla Közbeszerzési Bizottság Elnöke

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet  2009.  évi 
közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

 Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos
 Labritz Béla Közbeszerzési Bizottság Elnöke

KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatójának magasabb vezetői megbízása lejár, ki kell írni a 
beosztás ellátására nyilvános pályázatot, erről szól az előterjesztés. Az előterjesztést az Oktatási, 
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta meg és egy javítást javasolt elfogadásra, 



az előterjesztésben 2009. június 30-i dátum szerepel, ezt 2010. június 30-ra javasolja módosítani 
a bizottság.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

293/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztéshez  csatolt  1.  sz. 
melléklet  szerinti  feltételekkel elrendeli  a Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatói (magasabb 
vezetői)  beosztására  kiírt  pályázati  felhívás  közzétételét  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként 
megjelenő  Hivatalos  Értesítőben  és  a  Kjt.  20/A.  §-ának  (4)  bekezdésében meghatározott 
közzétételi helyeken.

Határidő: 
• a pályázati felhívás Hivatalos Értesítő részére történő megküldésére: 2010. január 10.
• A KSZK honlapján és a városi  honlapon történő közzétételre:  a Hivatalos Értesítőben 

történő megjelenést követően azonnal

Felelős: Viniczay Tibor polgármester
            Glanz Zsuzsanna személyügyi főtanácsos

2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzése.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Megkérdezi az előterjesztőt, Dr. Gábor László irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Az 
előterjesztést  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg  és 
elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

294/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  szentgotthárdi  Móra Ferenc Városi 
Könyvtár  szakfelügyelői  vizsgálatáról  szóló  jelentést  megismerte.  A fenntartó  számára  tett 
javaslatokat  az  elkövetkező  évek  költségvetés  tervezésekor  –  természetesen  a  mindenkori 
pénzügyi  adottságoktól  függően  –  próbálja  figyelembe  venni  az  intézmény  működési 
feltételeinek további javítása céljából.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Gábor László irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

javascript:loadLink(985);


Molnár Piroska igazgató

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási terve.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Egy nagyon jó irány, több szempontból is hasznos irányzat a 2010. évi feladat meghatározás a 
közfoglalkoztatással  kapcsolatban,  ezzel  foglalkozik  az  előterjesztés.  Valamennyi  bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot. 
Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Huszár Gábor:
Ha a közfoglalkoztatási tervet igazán jól akarják végrehajtatni, megfelelően odafigyelnek, akkor 
ezeknek a munkáknak a keretében értékes feladatokat tudnának ellátni az ott dolgozók. Ez csak 
úgy történhet meg, ha van, aki őket irányítja. Azt gondolja és kéri, ha majd arra kerül a sor, hogy 
valamilyen  költséget  hozzá  kell  tenni  egy  olyan  személy  foglalkoztatásához,  aki  irányítja  a 
közfoglalkoztatásban résztvevőket. Erre nem szabad sajnálni a pénzt, az energiát, a jó szándékot, 
hiszen ha nincs, aki összefogja ezt a munkát, akkor az itt dolgozó emberek munkája elfolyhat, 
elveszhet,  ha  viszont  jól  vannak  koordinálva,  irányítva,  akkor  sokat  tudnak  segíteni  a  város 
rendbetételénél.  Kell  egy  olyan  ember,  aki  a  közfoglalkoztatásban  dolgozók  napi  munkáját 
figyelemmel kíséri, irányítja és vezeti.

Viniczay Tibor:
Van  ilyen  ember,  aki  a  közfoglalkoztatásban  dolgozókat  irányítja,  a  most  futó  pályázatban 
áprilisig szerződés van vele és nagyon reméli, hogy az állam által finanszírozott pályázatnak lesz 
olyan  kerete,  ahol  tudnak alkalmazni  egy  irányítót.  Az Önkormányzat  saját  maga nem tudja 
felvállalni. Egyetért Huszár képviselővel, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozókat irányítani kell 
folyamatosan.

Dömötör Sándor:
A  ma  délelőtti  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottsági  ülésre  késve  érkezett,  de  az 
Önkormányzat  2010.  évi  közfoglalkoztatási  tervét  korábban  a  Szociális  Kerek  Asztal  is 
véleményezte, erről oszt meg néhány gondolatot a képviselőkkel. Az ez évi közfoglalkozatásban 
is  az  volt  a  véleménye  a  Szociális  Kerek  Asztalnak,  hogy  nagyon  jó  úton  indult  el  az 
Önkormányzat, különösen az intézményeknél, ahol kontroll alatt vannak a közfoglalkoztatásban 
résztvevő személyek, akiknek a munkájuk hasznos. A Szociális Kerek Asztal javasolja, hogy az 
intézmények részéről továbbra is foglalkoztatásra kerüljenek a személyek, ha lehet, akkor inkább 
a  8  órás  időszak  kerüljön  figyelembevételre.  Hangsúlyozottan  kritikaként  merült  fel,  hogy  a 
kommunális munkáknak a szervezését, melyek az utcákon vagy a tereken folynak, más formában 
kellene  megoldani,  különös  tekintettel  a  szombatra  és  vasárnapra,  hétvégékre,  illetve  olyan 
esetekre,  amikor  a  város  oktatási,  szórakoztató  vagy  egyéb  intézményeiben  rendezvények 
vannak.  Legyen ez  bál,  diszkó,  május  1-i  vagy augusztus  20-i  rendezvény,  vagy más  egyéb 
rendezvények,  a  szombat  reggeli,  vasárnap  reggeli  állapotok  kritikán  aluliak  főleg  a  város 
főterén,  de  ezt  gondolja  más  területekre  is.  Az  ott  elszórt  szemét,  műanyag  flakonok, 



felborogatott és összetologatott padok a város semelyik részén sem nyújtanak kellemes látványt. 
Jónak tartaná a Kerek Asztal, ha a feltakarításra rövid időn belül sor kerülne, szombat reggel vagy 
vasárnap reggel.  A Kerek Asztal  arra is  felhívta  a figyelmet,  hogy sokkal nagyobb figyelmet 
kellene  erre  a  területre  fordítani  a  közterület  felügyelőknek,  valamint  a  rendőrségnek.  A 
rendőrségnek is feladata, hogy a városban az előbb említett dolgok ne forduljanak elő. Ezekben 
az  időszakokban  kicsit  szigorúbban,  következetesebben  kellene  ellenőrizni  a  hazafelé 
közlekedőket, a közterületeken tartózkodókat. Összességében azt javasolja a képviselő-testület 
felé a Szociális Kerek Asztal, hogy fogadja el a képviselő-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervet, mert jónak találja azt, az ott felvetett gondokra nagyobb figyelmet szükséges fordítani.

Viniczay Tibor:
Úgy tudja, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat kimondottak erre a feladatra alkalmazott 
egy főt, akinek ez lesz a feladata. Igazat ad Dömötör képviselőnek, valóban oda kell figyelni 
főleg a városközpontban lévő problémák azonnali, gyors kezelésére.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

295/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2010.  évi  Közfoglalkoztatási  Tervét  az  előterjesztés  1.  számú  melléklete 
szerint elfogadja azzal, hogy 

- a  közfoglalkoztatás  dologi  kiadásainak  fedezete  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének működési céltartalékán belül: maximum 1.400 e/Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

4./ Napirendi pont:
A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Rábagyarmat  és  Rátót  községek  óvodai  neveléssel  kapcsolatos  kérelemmel  fordultak  az 
Önkormányzathoz.  Megkérdezi  az  előterjesztőt,  Dr.  Gábor  László irodavezetőt,  hogy kíván-e 
kiegészítést tenni?

Dr. Gábor László:
Kiegészítésként elmondja, a megállapodás módosításra két okból van szükség. Az egyik ok egy 
aktualizálás,  a másik ok pedig az említett  községeknek a kérelme. A Társulási  Megállapodás 
módosítása kizárólag akkor lép életbe, ha valamennyi települési önkormányzat jóváhagyja, tehát 
valamennyi  település  képviselő-testülete  tárgyalja  vagy tárgyalni  fogja  a  kérelmet.  Az eddigi 
települési  határozathozatalok kapcsán a hozzá eljutott információk alapján nyilvánvalóvá vált, 
nem teljesen egyértelmű az, hogy ez a módosítás egyik település számára sem, Szentgotthárd 



számára sem jár semmiféle hátránnyal. Ezzel szemben Rábagyarmat és Rátót községek nemcsak 
többletbevételre tehetnének szert, de az a kistérségben való gondolkodás is tovább erősödhetne, 
amelyből Szentgotthárd az elmúlt években sok előnyt kovácsolhatott. Mindezekre tekintettel kéri 
a képviselő-testületet, hogy támogassa Rábagyarmat és Rátót községek kérelmét.

Viniczay Tibor:
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést,  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta  azt. 
Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

296/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását  -  Rábagyarmat  és 
Rátót községek önkormányzatai kérelmével kapcsolatban - az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 a Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontja a 
közoktatási  feladatok  vonatkozásában  11.  és  12.  pontként  2010.  január  01. 
időponttól kiegészül Rábagyarmat és Rátót Község önkormányzataival,

 a  Társulási  Megállapodás  2.  számú  függeléke  2010.  január  01.  időponttól 
kiegészül  az  önálló  intézményként  működő  Manó  Óvoda  (9961  Rábagyarmat, 
Város  u.  1.)  intézménnyel  akképpen,  hogy  az  önálló  intézmény  fenntartója 
Rábagyarmat - Rátót Községek Önkormányzatainak intézményfenntartó társulása.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását (aktualizálását) a 3. sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá.

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

5./ Napirendi pont:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
módosítása,  társulási  megállapodásának  és  önkormányzati  tulajdonú  szilárd  hulladék-lerakók 
rekultivációja.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
2010.  február  végéig  kell  az  Önkormányzatnak  igazolnia  azt  a  fajta  irányt,  amely  általuk  a 
Társulás részévé váló terület megfelelőségét biztosítja. A terület már kiválasztásra került, az ezzel 



kapcsolatos  döntés  és  adminisztráció  előkészítésével,  ennek  a  leírásával  foglalkozik  az 
előterjesztés. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi  Bizottság tárgyalta  az  előterjesztést,  mindkét  bizottság elfogadásra  ajánlotta  a  határozati 
javaslat 1-4./ pontjait. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Labritz Béla:
E hét hétfőjén volt a Társulási Tanács ülése, ahol rövid tájékoztatást kért arról, hogy állnak a 
pályázatokkal és a hulladékgazdálkodási tervvel. December 1-i hatállyal a pályázat benyújtásra 
került, jelen pillanatban elfogadás alatt van. A 2010. és 2011. év az előkészítéssel foglalkozik, 
2014. év végéig 4 év van arra, hogy a szükséges önrészt a megfelelő önkormányzatok megfelelő 
arányban befizessék.  Jelen  pillanatban  az  előkészítési  munkálatok  folynak.  Konkrétan  a  volt 
téglagyár feletti terület, az önkormányzati tulajdonú bezárt hulladéklerakónak a rekultivációjáról 
van  szó,  illetve  az  ipari  park  területén  egy  hulladékudvar  kialakításáról.  A régióban  nyolc 
hulladékudvar  kialakítására  kerül  sor,  melynek  egyike  a  szentgotthárdi.  Szentgotthárdot  a 
határozatnak azon része, hogy tulajdonba kell venni nem érinti, de sok önkormányzatnál komoly 
problémát  okoz  az,  hogy  a  bezárt  szilárd  hulladéklerakók  nem  egy  területen  magánkézben 
vannak, itt elég komoly szankciókra lehet számítani, amennyiben a tulajdonos nem adja át az 
Önkormányzatnak ezeket a területeket, ez esetben az összes költség az illető személyre hárul. 
Szentgotthárdon semmi ilyen jellegű probléma nincsen, véleménye szerint zökkenőmentesen fog 
lebonyolódni a pályázat és a kivitelezés.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

297/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  2010.  január  1.  napon történő 
hatálybalépéssel, az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  alapító  okiratának  és  társulási 
megállapodásának módosítását.

Felhatalmazza  Szentgotthárd  város  polgármesterét  a  módosított  alapító  okirat  a  módosított 
társulási megállapodás aláírására és a dokumentumok megküldésére.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a közigazgatási területén levő, 
szentgotthárdi 0146/3, 0146/7, 0143.hrsz-ú szilárd hulladéklerakó rekultivációját  a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  által  előkészítendő 
pályázatba beilleszteni. Erről határozat megküldésével tájékoztatja a Társulást.

Felhatalmazza  Szentgotthárd  város  polgármesterét  az  ingatlanról  rendelkezésre  álló  minden 
dokumentum és információ megküldésére.

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  rekultiválandó 
szilárdhulladék  lerakó  földterületei  0146/3,  0146/7,  0143  hrsz-ú  út  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában van.

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  képviselő  testülete  vállalja,  hogy  az  eredményes 
rekultivációs  pályázat  érdekében a  0146/7 hrsz-ú rét-legelő és  erdő művelési  ágú ingatlan 
rekultivációval  érintett  részét  2010.  február  28-ig  a  művelésből  kivonja.  Erről  határozat 
megküldésével tájékoztatja a Társulást.



Felhatalmazza  Szentgotthárd  város  polgármesterét  az  ingatlanról  rendelkezésre  álló  minden 
dokumentum és információ megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6./ Napirendi pont:
A  közbeszerzések  valamint  a  közbeszerzési  eljárások  ellenőrzése  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. 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 elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Pochán Miklós:
Egy olyan ellenőrzés van a képviselő-testület előtt, amelyről azt gondolja, mindnyájuk, akik a 
közbeszerzésekben részt  vettek, megnyugtatóan vehetik tudomásul, hogy minden rendben van 
ezekkel a pályázatokkal. Azt kéri a közbeszerzéseket intézőktől azon túl,  hogy megköszöni a 
munkájukat, a jövőben is ilyen felelősen járjanak el minden közbeszerzési eljárás előkészítése 
során.

Labritz Béla:
Felmerült  az  önkormányzati  dolgozók részéről egy kérdés,  mely szerint  miért  Tesco étkezési 
utalványok  vannak  és  miért  nem  olyan  étkezési  utalványok,  amelyek  Szentgotthárdon  is 
beválthatók?

Viniczay Tibor:
Kérdezi  Labritz  képviselőtől,  hogy  az  önkormányzati  dolgozók  kérését  Labritz  képviselő 
tolmácsolja képviselő-testületi ülésen? Kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kérése 
ez? Szerinte ez nem képviselő-testületi ülés téma és nem ennek a témának a része. Megkérdezi a 
jegyzőt, hogy kíván-e valaki Labritz képviselő kérdésére válaszolni?

Jakabné Palkó Edina:
Amikor az étkezési  utalványok beszerzésre kerültek,  akkor a  Le Chéque Déjeuner Kft került 
kiválasztásra, az ő utalványai szinte bárhol az országban beválthatók. Az, hogy más intézménynél 
hol  szerzik  be  az  utalványokat,  az  nem  a  Polgármesteri  Hivatal  közbeszerzési  eljárásának 
keretében kerül kiválasztásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

298/2009. számú Képviselő-testületi határozat:



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti, „A Közbeszerzések valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése Szentgotthárd Város 
Önkormányzatánál” című belső ellenőri jelentést elolvasta, és megismerte.

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

7./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetési kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 15. 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 határozati 
javaslat 1./ és 2./ pontjait. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? 
Egy gondolatot elmond, mielőtt teljesen automatizmussá válik ez a fajta pótelőirányzat kérelem 
és  ennyire  simán  elfogadja  a  kérelmet  a  képviselő-testület.  Az  intézmény  vezetőjével  már 
beszélgettek erről, ez a fajta spirál folyamat nem tartható tovább, hogy 2009. évben a 2010. évi 
forrásokat használják fel. Gyökeresen hozzá kell nyúlni a kulturális élet finanszírozásához, újra 
kell  fogalmazni  a  célokat,  azokat  a  területeket,  amelyeket  fel  tudnak  vállalni.  Azt  kéri  a 
képviselő-testülettől  függetlenül  a  mai  döntéstől,  hogy  ne  automatizmusként  kezeljék  ezt  a 
dolgot, mert januárban ezen a területen is nagyon komoly intézkedésekre lesz szükség.

Huszár Gábor:
Nem volt egyszerű és automatikus, elég hosszasan időzött az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi 
és Sport Bizottság a jelen napirendi pontnál. Azt gondolja a bizottság és az alpolgármester meg 
tudja erősíteni,  hiszen ő is hasonló véleményen volt,  hogy egyszer és mindenkorra le kellene 
zárni  egy fejezetet,  rendbe kellene tenni bizonyos pénzügyi  dolgokat,  hiszen a  Pannon Kapu 
Kulturális  Egyesület  sokszor  erőn  felül  látott  el  olyan  feladatot,  amire  a  képviselő-testület 
kötelezte, vagy azt mondta a képviselő-testület, hogy Szentgotthárd városa érdekében bizonyos 
feladatokat  meg  kell  oldani.  Ezért  javasolja  a  bizottság  a  határozati  javaslat  1./  a.)  pontját 
elfogadásra. A bizottság a határozati javaslat 1./ b.) pontját azért javasolja elfogadásra, mert a 
január, február és március hónap valamennyire független a következő évi költségvetéstől, ezt jó 
értelemben mondja, nyilvánvalóan erős kihatással lesz rá. De ahogy megszavazta a bizottság a 
határozati javaslat 1./ b.) pontját, abban a pillanatban hozzá is tette, hogy a határozati javaslat 2.) 
pontját kitüntető figyelemmel kell kezelni, tehát januárban a képviselő-testületi ülésre alternatív 
megoldásokat kell letenni az asztalra és olyan kiadáscsökkentő javaslatokat, amivel gyökeresen 
megváltoztatható az, amiről a polgármester is beszél.

A képviselő-testület az 1./ a.) pontot 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, az 1./ b.) 
pontot  10  igen  szavazattal  és  2  tartózkodással  elfogadva,  a  2./  pontot  pedig  egyhangúlag 
elfogadva az alábbi határozatot hozza:

299/2009. számú Képviselő-testületi határozat:



1.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület  2010.  évi  költségvetési  támogatása  terhére  előlegként  2009.  december  hónapban 
1.121.750,-  Ft  támogatást  biztosít,  egyben felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodáját, 
hogy  az  Önkormányzat  pénzügyi  lehetőségeinek  függvényében  a  támogatás  folyósításáról 
gondoskodjon.

Határidő: 2009. december 17.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
              Szalainé Kiss Edina Elnök 

  
1.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi  Irodáját,  hogy  az  Önkormányzat  pénzügyi  lehetőségeinek  függvényében az 
Egyesület  2010.  évi  támogatása  terhére  2010.  január  hónapban 4.243.000,-  Ft,  februárban  és 
márciusban  1.243.000,-  Ft-1.243.000,-  Ft  támogatás  átutalásáról  gondoskodjon.  A  márciusi 
támogatás összege az Egyesület  és az Önkormányzat  közötti  megállapodás felülvizsgálatának 
eredménye alapján változhat.

Határidő: 2010. évben adott tárgyhó 5. napjáig 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  Elnökét,  hogy  a  2010.  januári  Képviselő-testületi  ülésre  az  Egyesületnél 
megvalósítható és javasolt kiadáscsökkentésre alternatív megoldási javaslatokat terjesszen elő, 
egyben az Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tekintetében 
is tegye meg javaslatait.

Határidő: 2010. januári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
              Szalainé Kiss Edina Elnök 

8./ Napirendi pont:
2009. évi CÉDE pályázat a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:



300/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a 
1800067/09CEDE  számon  regisztrált,  „Szentgotthárdi  Kistérség  közcélú  foglalkoztatásához 
anyag-  és  eszközbeszerzés”  című  pályázat  pénzügyi  teljesítését  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésében a működési hitel terhére biztosítja maximum 2.848.881,- Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
            Viniczay Tibor polgármester

9./ Napirendi pont:
Pályázati  lehetőség  –  NYDOP:  A  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási  informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  tervek  szerint  Szombathely  város  gesztorságával  egy  olyan  pályázat  kerül  benyújtásra, 
amelyhez  a  megyében lévő  bármelyik  települési  önkormányzat,  mint  partner  csatlakozhat.  A 
pályázatnak sok olyan eleme van, amellyel az Önkormányzat már rendelkezik, de vannak olyan 
alágai,  amelyek  az  Önkormányzatnak  is  jó  megoldást  jelenthetnének.  Viszont  a  kiválasztott 
modulok fenntartását a csatlakozó önkormányzatoknak vállalni kell, amely akár évi 1 millió Ft 
fenntartási költséget is jelenthet, ezért javasolta az előterjesztő a határozati javaslat ,,A” változatát 
elfogadásra, mely szerint a pályázaton nem kíván részt venni az Önkormányzat. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság is a határozati javaslat ,,A” változatát támogatta.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

301/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program  keretében 
meghirdetett  „A  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási  informatikai  rendszerek 
továbbfejlesztése”  NYDOP-2009-5.4.1  kódszámú  „A  regionális  információs  társadalom 
kiteljesítése” megnevezésű pályázaton, mint csatlakozó település nem kíván részt venni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

10./ Napirendi pont:
Pályázat háziorvosi rendelő felújítására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester



Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Egy olyan  pályázatot  kívánnak előkészíteni,  amely  a  háziorvosi  rendelő  épületének komplex 
akadály mentesítését, a fűtés korszerűsítését, vízellátási és villamos rendszerek korszerűsítését, 
használhatóbbá  tételét  jelenti.  Ennek  a  pályázatnak  az  önerejét  az  előterjesztés  a  jövő  évi 
pályázati  alap  terhére  javasolja  biztosítani.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság 
elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ pontját. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

302/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  támogatja  a  háziorvosi  rendelő 
épületének  felújítását  célzó  pályázat  benyújtását  a  NYDOP-2009-5.2.0/A  pályázati  kiírás 
keretében.  A  pályázat  önerejét  max.  5.555.555,-  Ft  összegben  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében, a 2010. évi pályázati alap terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József projektmenedzser

11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 26.) ÖKT 
rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
tárgyalta  meg  az  előterjesztést,  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta  a  rendeletmódosítást. 
Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
31/2009.  (XII.  17.)  ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  
költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 26.) ÖKT rendelet módosításáról.

12./ 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: 20. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

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

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
32/2009. (XII. 17.) ÖKT rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák  
szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT rendelet módosításáról.

13./ Napirendi pont:
2010. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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 meg az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület  11 igen szavazattal  és 1 tartózkodással megalkotja Szentgotthárd Város  
Önkormányzatának  33/2009.  (XII.  17.)  ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/1994. (I. 27.)  
ÖKT rendelet módosításáról.

14./ Napirendi pont:
2010. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a ,,B” változat szerinti díjemelési javaslatot javasolja 
elfogadásra,  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  pedig  az  ,,A”  változat  szerinti 
díjemelési  javaslatot  javasolja elfogadásra.  Elmondja,  hogy a ,,B” változat tükrözi azt  a fajta 
előremutató  megoldást,  amely  majd  a  hulladékudvar  kezelési  költségeinek  a  díjba  történő 
beépítését  foglalja  magában.  Tehát  az  Önkormányzat  finanszírozása  szempontjából  a  ,,B” 
változat az előnyösebb. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Dömötör Sándor:
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság az ,,A” változat mellett döntött 3 igen szavazattal és 
2 nem szavazattal. Ennek a megoszlásnak az volt az egyik oka, hogy amely bizottsági tagok igen 
szavazattal  voksoltak,  azok azt  próbálták  erősíteni,  hogy a  7  %-os  emelés  mellett  döntsön  a 
bizottság,  hiszen  a  7  %  is  meghaladja  az  infláció  mértékét  és  általában  ezeknél  a 
díjmegállapításoknál azt szokták tisztességgel elfogadni, hogy ha az infláció körüli százalékos 



emelkedés következik be egyik évről a másikra. Ismerteti a másik okot, amely miatt a bizottság a 
7  %  mellett  döntött:  értve,  hogy  az  Önkormányzatnak  kedvezőbb  helyzet  lenne  a  12  %-os 
díjemelés, hiszen a hulladékudvar minél előbbi megvalósulása érdekében ez nem emésztene fel 
annyi  pénzt.  Azonban  arra  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  délelőtt  sem kapott 
választ, hogy meddig kell még a hulladékudvarra tartalékolni, fizetni. Már jó néhány éve fizetnek 
és ez nincs egészen rendben. Ismertet egy másik okot, ami miatt a bizottság túlzónak tartja a 12 
%-os díjemelést, a bizottságnak van egy olyan érzése, hogy ezen a területen is a magasabb %-kal 
még több lesz a Müllex Kft-nek a kintlévősége. Attól fél, ha a képviselő-testület a magasabb %-ot 
fogadja el, akkor a kintlévőség tovább fog növekedni, ezért a bizottság a 7 %-os díjemelés mellett 
voksolt.

Viniczay Tibor:
Érti  és  meg  is  érti  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság,  illetve  Dömötör  képviselő 
véleményét,  de  elmondja  a  következőket.  Két  éve  tartalékolnak  a  regionális  hulladékudvar 
kialakításának  a  céljából  és  azt  gondolja,  a  szentgotthárdi  képviselő-testület  előremutató 
gondolkodását jelzi az, hogy drasztikus, hirtelen nagy százalékú emelésre nincs szükség szemben 
egy-két  más  településsel,  akik  most  próbálnak  bevételeket  szerezni  a  hulladékszállítási  díj 
drasztikus emelésével kapcsolatban. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel 
először szavazásra, a ,,B” változat szerinti díjemelési javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem hozott döntést 
a  szilárd  hulladék  gyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  41/2002.  (XI.  29.)  ÖKT 
rendeletmódosításról ,,B” változat szerinti díjemelési javaslat beemelésével.

Viniczay Tibor:
Felteszi  szavazásra  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  javaslatát,  az  ,,A”  változat 
szerinti díjemelési javaslatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem hozott döntést 
a  szilárd  hulladék  gyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  41/2002.  (XI.  29.)  ÖKT 
rendeletmódosításról ,,A” változat szerinti díjemelési javaslat beemelésével.

Viniczay Tibor:
A  képviselő-testület  nem  tudott  megegyezni  a  2010.  évre  vonatkozó  lakossági  szilárd 
hulladékszállítási szolgáltatási díj ,,A” vagy ,,B” variációi között.  Megkérdezi a jelenlévőktől, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Virányi Balázs:
A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  álláspontját  ismerteti,  hogy  a  bizottság  miért  a 
magasabb százalék mellett döntött. A bizottság azért van a nagyobb százalékú emelés mellett, 
mert ha nem ezt teszi, akkor a különbözeti összeget tervezni kell az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében. Ez jelen esetben azt jelentené, hogy azzal az összeggel növekedne a tervezett 
hiány.  Ha a  dolog  másik  oldalát  nézi,  így  is  és  úgy is  a  lakosságot  terheli  a  hulladékudvar 
pályázati önrészének előteremtése, csak az egyik esetben közvetett módon, a másik esetben pedig 
közvetlen módon. Ilyen szempontból majdnem mindegy is,  de az önkormányzati  költségvetés 
tervezése szempontjából  viszont  nem mindegy,  ezért  javasolja  a  Pénzügyi  és Városfejlesztési 
Bizottság a 12 %-os emelést.



Bedics Sándor:
Azok a dilemmák, melyeket Dömötör képviselő elmondott, egyrészt felmerültek a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén is, kérdésként is felmerült a hulladékudvar elkészülésének az 
időpontja. A bizottság egy olyan információt kapott, hogy 2012. évre várhatóan a hulladékudvar 
átadásra kerül. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nagy többsége a ,,B” változat szerinti 
díjemelést  támogatta.  Egy fős háztartás esetén a magasabb díjemelés elfogadása éves szinten 
1196 Ft + ÁFA, két fős háztartás esetén 1768 Ft + ÁFA, 3 illetve több fős háztartás esetén pedig 
2236 Ft + ÁFA összeget jelentene. A hulladékudvart illetően viszont többletbevétel keletkezne 
5.463 ezer Ft + ÁFA értékben. Külön-külön nem fejtették ki a bizottsági tagok a véleményüket, 
de  azt  gondolja,  a  bizottság  tagjai  nem  tartották  túl  magasnak  az  előbb  említett  éves 
többletkiadásokat,  ezért  döntöttek  a  ,,B”  változat  mellett.  Teljesen  elfogadhatónak  tartja  az 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság érveit az ,,A” változattal kapcsolatban.

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 4 nem szavazattal megalkotja Szentgotthárd Város  
Önkormányzatának  34/2009.  (XII.  17.)  ÖKT  rendeletét  a  szilárd  hulladék  gyűjtéséről  és  
elszállításáról szóló 41/2002. (XI. 29.) ÖKT rendelet módosításáról azzal a kiegészítéssel, mely  
szerint  a  képviselő-testület  az  előterjesztésben  szereplő  ,,B”  változat  szerinti  díjemelési  
javaslatot (+ 12 %) fogadja el.

15./ Napirendi pont:
2010. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. 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,  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta  a  rendeletmódosítást. 
Kérdést, észrevételt vár az anyaggal kapcsolatosan.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
35/2009.  (XII.  17.)  ÖKT  rendeletét  a  települési  folyékony  hulladék  összegyűjtéséről,  
elszállításáról  és  ártalommentes  elhelyezéséről  szóló  5/2002.  (II.  28.)  ÖKT  rendelet  
módosításáról.

16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 17. szám garázs bérlete (Sömenekné Tolnai Petra).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet



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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

303/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér.  17. 
szám alatti 30/A/12 hrsz-ú 12 m2 alapterületű garázsra Sömenekné Tolnai Petra Szentgotthárd, 
Széll  K. tér  17.  szám alatti  lakossal  határozatlan időre szóló  bérleti  szerződés megkötéséhez 
hozzájárul 3 hónap felmondási idővel.
Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint.

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2010. január 11.
Felelős: közlésért Tófeji Zsolt vezető tanácsos, szerződéskötésért Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Viniczay Tibor:
Megkérdezi, hogy Egyebek címszó alatt kíván-e valaki kérdést, észrevételt tenni?

Fodor József:
Két kéréssel fordul a Műszaki Irodához. Nemcsak Zsida városrészen, hanem több városrészen is 
jelezték,  Szentgotthárd  is,  hogy  nagyon  sok  közvilágítási  lámpa  nem világít,  amely  a  korai 
sötétedés esetén problémát jelent. 
Megkéri a Műszaki Irodát, hogy a jövőben a közterület felügyelők a járdatisztítást ellenőrizzék, 
hogy a közterületen a járdák le legyenek takarítva.

Dr. Dancsecs Zsolt:
Az idei télen egyszer esett  hó, problémát még nem érzékelt és a Polgármesteri  Hivatalt  nem 
keresték meg járdatisztítással kapcsolatban. Hozzáteszi, a közterület felügyelőknek a munkaköri 
kötelessége  az,  hogy  járjanak  a  városban,  ezt  ők  hivatalból  hivatásszerűen  meg  is  teszik, 
jelentkezni fognak mindenhol.

Fekete Tamás:
A  közvilágítási  lámpákkal  kapcsolatosan  azt  tudja  mondani  Fodor  képviselőnek,  hogy 
amennyiben  jelzést  kap  a  Műszaki  Iroda  a  lakosságtól,  a  képviselőktől,  ezt  közli  a  Kft-nek 
írásban, e-mailben, egy-két héten belül kijavítja az EH-SZER Kft a hibát. Ez a napi gyakorlat és 
ezt követik a jövőben is. Az EH-SZER Kft-ről elmondja, hogy 100 %-ban az E-On ÉDÁSZ-nak a 
tulajdona, a közvilágítási lámpák üzemeltetésével, javításával foglalkozik a Kft, a címlista a Kft 
részére kerül megküldésre, amely alapján elvégzi a javításokat.

Virányi Balázs:
Egy gondolattal visszatér a közvilágítás témakörre. Van az E-ON-nak egy hibabejelentő száma, 



mely  ingyenesen  hívható,  0640-330-330  a  hívószám.  Szakmai  kíváncsiságból  a  múlt  héten 
letesztelte. Két oszlopot jelentett be egymás után két nap. Az egyik oszlopot a nyolcadik napon, a 
másikat  pedig  a  hetedik  napok  megjavították.  Tehát  működik  ez  a  dolog,  ebbe  nem  kell  a 
Polgármesteri  Hivatalt  bevonni,  akinél  ilyen  probléma  van,  hívja  fel  a  0640-330-330 
telefonszámot,  ott  rögzítik  a  beszélgetést,  jegyzőkönyvezik  és  14  napon belül  kötelezettséget 
vállalnak a hiba kijavítására. Ha bevonásra kerül a Polgármesteri Hivatal, akkor plusz napok is 
eltelnek a  hiba kijavítására,  megpróbálta,  működik az ingyenes hibabejelentés.  Ezt  tanácsolja 
mindenkinek.

Enzsel István:
Felvilágosítást  kér  az  alábbiakban.  Néhány  hónappal  ezelőtt  elterjedt  az  a  lehetőség,  hogy 
Szentgotthárdon egy komoly dél-koreai befektető van, most viszont csend van körülötte, illetve 
olyan információk vannak a városban, hogy nem lesz a befektetésből semmi. Kérdezi, hogyan 
állnak az üggyel?

Viniczay Tibor:
Válaszol  Enzsel  képviselő  kérdésére.  A képviselő-testületet  zárt  ülésen  többször  tájékoztatta 
arról, hogy mi történt. Azért hallgat és azért gondolkodik, hogy mennyit lehet elmondani, de azt 
gondolja, fel kell vállalnia, hogy elmond mindent, mert a nyilvánosságra tartozik most már azok 
után, hogy tudja, a Ketrax Kft más településekkel is tárgyalt. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
szavazással mentse fel a titoktartási kötelezettség alól.

A  képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

304/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felmenti  a  polgármestert  a 
titoktartási kötelezettség alól a Ketrax Kft-vel kapcsolatos zárt képviselő-testületi ülésen tárgyalt 
információkat illetően.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Viniczay Tibor:
2009. augusztusában kapott egy olyan információt az Ipari Park Kft ügyvezetőjétől, hogy egy 
LCD  gyártást  Európában  tervezni  kívánó  vállalkozás  Szentgotthárdra  szeretne  jönni,  ezzel 
kapcsolatban az Ipari Park Kft ügyvezetője információkat kért tőle, hogy szándékában áll-e az 
Önkormányzatnak  ilyen  vállalkozást  támogatni.  Abban  egyeztek  meg,  hogy  felhatalmazza 
minden  szintű  tárgyalásra  az  ügyvezetőt.  Az  Ipari  Park  területén  akkor  saját  felelősségére 
felvállalta  a  képviselő-testület  nélkül,  hogy  nyugodtan  ajánljon  ki  az  ügyvezető  1  Ft-ért 
bármekkora  területet,  hiszen  600  munkahelyről  van  szó,  1  Ft  összegért  adjanak  bármekkora 
összközműves területet, amennyit a cég kér és minden ezen túli törvény adta lehetőséget ajánljon 
fel és vállaljon fel az ügyvezető. A tárgyalások folytak és augusztus végén (szabadságon volt) 
kapott  egy olyan információt,  hogy a  beruházó Koreából azt  a telefoninformációt adta,  hogy 
Szentgotthárdra  hozza  a  gyárat.  Ezt  követően  a  beruházó  vállalkozás  mindenképpen  egy 
sajtótájékoztatón  szerette  volna  ezt  bejelenteni.  A sajtótájékoztatón  anélkül,  hogy  bármilyen 



konkrét részleteket tudtak volna, kicsit ódzkodott, hogy itt van-e az ideje annak, hogy bejelentsék 
ezt a vállalatot, rengeteg nyitott kérdés volt még. Miután Takáts Úrral beszélt a vállalkozás, azt 
mondta, hogy Szentgotthárd a legjobb helyszín és tartsák meg a sajtótájékoztatót. Egy dologra 
nagyon figyelt, hogy feltételes módban nyilatkozzon, természetesen Szentgotthárd érdekében ez 
csak előnyöket szolgált volna. Ezt követően elindult egy érdekes párbeszéd, melynek ismerteti a 
lényegét,  melyeket  dokumentumokkal  tud  igazolni,  e-mailekkel,  levelezéssel.  A vállalkozás 
megjelölte azt az összeget, amekkora összegre neki szüksége lett volna, 40 millió Ft-ot kért a 
vállalkozás.  40  millió  Ft-ban  jelölte  meg  a  beruházó  azt  a  nagyságrendet,  amely  az  addigi 
költségeiket, az előkészítés költségeit és az indulás költségeit tartalmazza. Ezzel nem is lett volna 
semmi probléma, hiszen azt a megoldást találták ki teljesen jogszerű megoldásként, melyet el is 
küldtek  forgatókönyvként  egy  akciótervben,  amit  a  képviselő-testülettel  ismertetett.  Ennek  a 
lényege az volt, hogy alapítsanak egy projektcéget, a projektcégben az Önkormányzat vállaljon 
egy összeget és a projektcég az addig elvégzett munkák tekintetében és a következő munkák 
előkészítése  tekintetében  egy  projektcég  ügyvezetésének  és  vezetésének  a  felelősségével 
finanszírozza le az előkészítést. Válaszként kapta, hogy ez nem megfelelő, a cég ezt az összeget 
azonnal rendelkezésre szeretné látni, hiszen a cég igazoltan ennyi költséget már elköltött. Erre 
fedezetként  a  következőt  kérte:  a  képviselő-testület  elé  terjeszti  és  kéri  a  hozzájárulást  a 
képviselő-testülettől, hogy 40 millió Ft-ot zárolt számlára helyez az Önkormányzat a vállalkozást 
megjelölve jogosultként és amennyiben a gyár megépül, automatikusan a cég részére felszabadul 
az összeg sikerdíjként, a teljes jogszabályok figyelembevételével. A cég azt mondta, hogy nem, 
azonnal kell  a pénz.  Azt mondta,  hogy azonnal biztosítanak 40 millió Ft-ot  és bankgaranciát 
kérnek arra vonatkozóan, hogy el fog készülni a gyár. A bankgarancia tekintetében nem született 
megoldás, azt kérte a cég, hogy alakítsanak egy projektcéget, helyezzék el a számlára a pénzt, 
menjenek  ki  Koreába,  ott  írjanak  alá  egy  szándéknyilatkozatot,  és  Koreából  az  eredményes 
szándéknyilatkozat  aláírását  követően  három  napon  belül  lehessen  a  cégé  a  pénz.  Erre  azt 
mondta, hogy ezt nem tudja felvállalni, ez minden iránynak, erkölcsi, számviteli, jogi iránynak 
ellentmond. Újra elküldte azt a levelet, amelyben egy forgatókönyvet ajánlott, hogyan lehetne az 
előkészítést lefinanszírozni a törvény és a jogszabályok mentén. Ezt követően kapott egy levelet 
Krajczár  Úrtól,  a  részleteit  azért  nem  olvassa  fel,  mert  a  levél  részleteinek  a  felolvasására 
Krajczár  Úr  nem  hatalmazta  fel.  A  levélben  azt  írta,  meglepődött,  hogy  Szentgotthárd 
megváltoztatta  az  álláspontját,  megbízhatatlan,  ezt  követően  Krajczár  Úr  újra  megjelent 
Szombathelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen. Tudja, hogy sehol nem fogják neki átutalni az 
összeget,  hiszen  törvénybe  ütköző,  hogy  előre  egy  összegben  garancia  nélkül  sikerdíjat 
kifizessenek, ez törvénytelen és bűncselekmény.
Kihangsúlyozza,  továbbra  is  kiváló  kapcsolatban  van  a  vállalkozással  és  a  továbbiakban  is 
mindent szeretne elkövetni, hogy megvalósuljon az LCD gyár. A Ketrax Kft honlapján a mai 
napig az van fent, hogy a gyár Szentgotthárdon fog megépülni. Nem érti, hogy mi történik, de 
minden törvény adta lehetőséget szeretne kihasználni, még ha 40 millió Ft-ba kerül, akkor is, 
hogy a gyár Szentgotthárdon épüljön meg.

Bugán József:
A Műszaki  Iroda  segítségét  kéri.  A Szentgotthárd  központjából  Rábatótfaluba  vezető  közút 
szakaszán folyik át a víz, a volt téglagyár törmeléklerakója felől különösen hóolvadáskor, nagy 
csapadék leesésekor.  Déli  irányból  folyik  át  az  úton  a  víz  a  Rába  irányába,  amely  rosszabb 
esetben az útra ráfagy, nyáron a bő víz miatt válik baleset- és életbeszélyessé ez az útszakasz, 
télvíz  idején  pedig  hosszú  évek  óta  életveszélyes.  Az  út  alatt  vízelvezetési  probléma,  vagy 
árokprobléma  lehet.  Ha  hirtelen  mással  nem,  legalább  sebességkorlátozó  vagy  figyelmeztető 



táblák  elhelyezésével  kellene  a  problémára  felhívni  a  figyelmet.  Azonban  megnyugtató  az  a 
megoldás lenne, hogy a vizet az út alatt vagy az út árkában vezessék el.

Dömötör Sándor:
Egy apró örömöt oszt  meg a képviselő-testülettel.  Kb.  tíz nappal  ezelőtt  lakossági  bejelentés 
alapján egy szentgotthárdi hölgy szólt neki, hogy a Liget keleti járdája felett egy platánfának egy 
vastag  ága  veszélyesen  el  van  repedve  és  bármelyik  pillanatban  letörhet  hóesés  vagy  szél 
alkalmával. A bejelentés után másnap a faág lefűrészelésre és elszállításra került, megköszöni a 
Polgármesteri Hivatal részéről is, hogy intézkedés történt.

Huszár Gábor:
Részben a Műszaki Iroda segítségét kéri, részben pedig Szentgotthárdon sportoló és elsősorban a 
labdarúgást kedvelő szentgotthárdiak figyelmét hívja fel, illetve kéréssel fordul hozzájuk. Tudja, 
hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen kellett volna felhozni a problémát, amikor a képviselő-
testület  a  Közlekedés helyzete,  forgalmi rend felülvizsgálata  című előterjesztést  tárgyalta.  Az 
Alpokalja teremlabdarúgó torna most indult el és két hónapon keresztül minden hétvégén sok 
ember a városi tornacsarnok körül parkol. Azért, hogy zökkenőmentesebb legyen a ki- és bejárás, 
a tornaterem hátsó vasajtaját ajánlották fel teljes használatra és a keleti oldalt nem nyitják meg. A 
probléma az, hogy a konyha felőli hátsó bejáratnál folyamatosan végig beállnak az autók. Ez 
azért jelent problémát, mert ha történik egy baleset, a mentőnek ki kell oda menni, vagy hivatalos 
szervnek ki kell menni, ez a rész szinte megközelíthetetlen. A Műszaki Iroda felé az a kérdése, 
hogy ki lehetne-e helyezni a hátsó vasajtóra egy ideiglenes megállni tilos táblát? Amennyiben ez 
közlekedési szempontból nem megoldható, engedélyeztetési eljárás szükséges, akkor azt kéri a 
tornacsarnokban résztvevő szentgotthárdiaktól, hogy azt a hátsó 20 métert hagyják szabadon, ne 
parkoljanak oda. Nem tudja elképzelni, hogy 20-30-40 méteres gyaloglás olyan nagy problémát 
okozna egy sportoló labdarúgónak. Álljanak meg az autósok az iskola előtti téren és ne álljanak 
be hátra a konyhai bejárathoz. A megoldás az lenne, hogyha kihelyezésre kerülne egy tábla.

Viniczay Tibor:
Ez  évben  az  utolsó  képviselő-testületi  ülés  véget  ért,  megköszöni  a  képviselők  munkáját, 
megköszöni  a  Polgármesteri  Hivatal  közreműködését.  2010.  január  6-án  a  képviselő-testület 
rendkívüli  ülést  tart,  hiszen  a  városközponti  pályázattal  kapcsolatban  döntést  kell  hozni.  A 
televíziónézőknek  megköszöni  a  figyelmét,  kívánja,  hogy  mindnyájuk  boldogságban, 
békességben  és  jó  egészségben  töltse  családjaikkal  együtt  a  karácsonyt  és  kívánja,  hogy 
egészségben,  boldogságban  és  sikerekben  gazdag  következő  év  elé  nézzenek.  Megköszöni  a 
részvételt és több tárgy nem lévén a nyílt ülést 15,54 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt 
ülésen folytatja tovább a munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt



Polgármester Jegyző

Huszár Gábor Labritz Béla
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


