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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 28-án 
14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bugán József alpolgármester,
Bauer László, Bedics Sándor,
Dömötör Sándor, Fodor József,
Huszár Gábor, Enzsel István,
Ódor Dénes, Kissné Köles Erika,
Virányi Balázs, Dr. Reisinger Richárd (14,26 órától) képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Dékány István, a Városi Televízió Kht ügyvezető igazgatója,
Dr. Horváth Ferenc, az Önkormányzat könyvvizsgálója,
Dr. Aknay Imre háziorvos 14,52 órától.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol van: Labritz Béla képviselő.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és
Ódor Dénes képviselő.



Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket.  Elmondja,  hogy  technikai  hibával  küzdenek,  az  időjárási  körülmények  miatt 
nincs megfelelő villanyáram szolgáltatás. Hozzáfűzi, hogy az anyag mindenkinek laptopon áll 
rendelkezésre,  a  laptopok  másfél  óráig  fognak  működni,  ezért  kéri  a  képviselő-testületet, 
amennyiben  lehet,  próbálják  meggyorsítani  az  ülést.  Kéri  a  képviselő-testületet,  értsen  azzal 
egyet, hogy a ,,Nyugdíjazás az SZOI-ban” napirend kerüljön felvételre. Javasolja továbbá ,,A 
Városi  Televízió  Kht  ügyvezető  igazgatói  pályázatának elbírálása”,  ,,A Városi  Televízió  Kht 
könyvvizsgálói pályázatának elbírálása”, valamint ,,Ingatlan (üzlethelyiségek) értékesítése” című 
napirendek zárt ülésen tárgyalását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

5/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felveszi  a  napirendek  közé  a 
,,Nyugdíjazás a SZOI-ban” című előterjesztés megtárgyalását.

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

- A Városi Televízió Kht ügyvezető igazgatói pályázatának elbírálása,
- A Városi Televízió Kht könyvvizsgálói pályázatának elbírálása,
- Ingatlanok (üzlethelyiségek) értékesítése.

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 két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester

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

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Pü. Biz. jav.), 4. sz. (Eü. Biz. jav.), 5. sz. (Okt. Biz. jav.) és 6. sz. 
(Érdekegyeztető Tanács jav.) melléklet.



3. Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 
végzett tevékenységről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1. Napirendi pont:
III. számú háziorvosi körzet szerződésének megkötése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Kontroll-rendszer kialakítása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény, mint egységes iskola.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Osztályösszevonás a SZOI-ban.
Előadó: Dr. Gábor László, a Kistérségi Iroda vezetője
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
Ajánlat telekommunikációs szolgáltatások nyújtására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Az  egyéni  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt  célok 
meghatározása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet



7./ Napirendi pont:
A 4/2008. (II. 28.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város Pável Ágostol lakótelep – Hunyadi utca dél-keleti  lakótömb helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Pável Ágoston lakótelep 1. szám alatti tulajdonosok kérelme).
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
Németh Ferenc Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 60. szám alatti lakos kérelme.
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Bérleti szerződés hosszabbítás (Dolgos Gyula kérelme).
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
Zebra Fess Kft bérleti díj ügye.
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
Tájékoztató teljesítmény értékelésről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
Nyugdíjazás a SZOI-ban.
Előadó: Dr. Gábor László, a Kistérségi Iroda vezetője
Előterjesztés: 21. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

III: EGYEBEK: (képviselői felvetések)

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

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

Viniczay Tibor:
a két ülés között eltelt időben

December  18.  és  20.  között  hetedik  alkalommal  került  megrendezésre  a  már  hagyományos 
Karácsony  Határok  Nélkül  című  karácsonyi   vásár  és  kulturális  fesztivál  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  közreműködésével.  A pavilonok  bérléséből  és  a  felajánlásokból  befolyt 
összegből idén a város bölcsődés és óvodás kisgyermekei kerültek megajándékozásra. Ezúton is 
köszönetét  fejezi  ki  a  szervezőknek,  valamint  a  műsorban  szereplőknek,  akik  nagyban 
hozzájárultak a  rendezvény sikeréhez.  A rendezvény 7.  alkalommal  került  megszervezésre  és 
mint mindent, 7 év után a vásár előkészítését is szükséges megújítani. Ezzel a képviselő-testület 
külön előterjesztésben fog foglalkozni.

December 22-én tartotta a Városi Gondozási Központ az Idősek Karácsonya ünnepségét, melyen 
az Önkormányzatot Enzsel István, Dömötör Sándor és Fodor József képviselők képviselték.

December  30-án  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésén  a képviselő-testület  módosította  a 
távhőszolgáltatásról  szóló  rendeletének  a  díjakkal  kapcsolatos  3.  számú  mellékletét. 
Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  rendelet-módosításon kívül  egy 
határozatot is hozott, melyben felkérte Szentgotthárd város energetikusát, hogy a 2009. februári 
képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2009-2010. években a Régióhő Kft-től Szentgotthárdon 
megkövetelendő  olyan  korszerűsítési  munkálatokat,  melyek  költségcsökkentést 
eredményezhetnek. E követelményeket a képviselő-testület által történő elfogadás esetén be kell 
terjeszteni a Régióhő Kft. taggyűléséhez.

Január 10-én a megyebálon Pars Krisztián vehette át  a  2008-as év vasi  embere címről szóló 
oklevelet Kovács Ferenctől, a megyei közgyűlés elnökétől. Az Év Vasi Embere 2008 választást a 
Vas Megyéért Egyesület hirdette meg. Gratulál Pars Krisztiánnak, további jó erőt, egészséget és 
hasonló eredményeket kíván neki.

Január  13-án  V.  Németh  Zsolt  országgyűlési  képviselő  fogadóórát  tartott  a  Polgármesteri 
Hivatalban.

Január  14-én  rendkívüli  testületi  ülésén  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetés előkészítéséről szóló tájékoztatót.



Január 20-án tartotta alakuló ülését Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa.

Január  22-én  a  Magyar  Kultúra  Napján  került  átadásra  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  kitüntetése,  a  Szentgotthárd  Közművelődéséért  Díj.  Idén  a  kitüntetést 
Károly  Andrea,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  művelődésszervezője  vehette  át  Bugán 
József alpolgármester Úrtól. Gratulál, munkájához további jó erőt és egészséget kíván.

Január  23-án  a  Vas  Megyei  Szakképzési-szervezési  Társulás  Tanácsa  tartotta  ülését  a 
Megyeházán, melyen Pochán Miklós alpolgármester Úr képviselte az Önkormányzatot.
Szintén ezen a napon ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Civil Fórum irodája a Polgármesteri 
Hivatal földszintjén a Vöröskereszt irodája mellett.

Január 24-én a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumának szalagavatóján vett részt. Gratulál a 
diákok színvonalas  műsorához,  az  érettségire  való  felkészüléshez sok sikert  és  jó  egészséget 
kíván.

Január  27-én  Gleisdorfban  tartotta  a  Magyar-Osztrák  Regionális  Koordinációs  Fórum 
találkozóját, melyen a magyar oldal elnöklését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
képviseletében Dr. Szaló Péter területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár látta el. 
A fórumtalálkozón az Önkormányzatot Bugán József alpolgármester Úr képviselte.

A József Attila utca és a Deák Ferenc utca által határolt tömb beépítési szabályozási tervének 
egyeztetésén vett részt a Műszaki Iroda munkatársaival, valamint a főépítésszel. 
Az  egységes  iskola  kialakításának  lehetőségéről  tárgyalt  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  igazgatójával,  Magyarlak,  Csörötnek  polgármesterével,  a  SZOI  igazgatójával  és 
intézményegység vezetőjével.

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Projekt  előkészítése  során  a  projekt 
szervezeti  hátterét  adó  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás  szervezési  munkái  befejeződtek.  A  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  is 
elfogadott  társulási  megállapodás  aláírására  ünnepélyes  keretek  között  mai  napon  került  sor 
Szombathelyen. Az Önkormányzatot Labritz Béla képviselő képviseli.

A két ülés között  történt eseményekkel,  beszámolóval kapcsolatban kérdést,  észrevételt  vár a 
képviselő-testülettől.

Bugán József:
Tegnap  részt  vett  a  polgármester  által  említett  gleisdorfi  Magyar-Osztrák  Regionális 
Koordinációs Fórumon, amelynek napirendjén szerepelt a heiligenkreuzi hulladékégető kérdése. 
Nem egyszerűen emelték napirendi pontra ezt a kérdést, hiszen az osztrák fél ki akart térni az ügy 
tárgyalásáról, azonban Dr. Szaló Péter államtitkár kifejezett kérésére emelték mégis napirendre a 
problémakört.  Az  osztrák  fél  kifejezetten  a  hulladékégető  engedélyezési  eljárásának  a  jogi 
ügyrendi részét ismertette az ott lévő jelentős számú magyar és osztrák szakemberekkel, ennek az 
ügyrendnek a kronológiájáról beszélt, érveket nem hozott elő a hulladékégetővel kapcsolatban. A 
felszólalásában  kifejezte,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  egyetértésben  a 
Szentgotthárdon  megrendezett  helyi  népszavazással,  a  magyar  országgyűlés,  a  Magyar 
Köztársaság  és  a  magyar  kormány  határozatával,  nem  hajlandó  elfogadni  a  heiligenkreuzi 



beruházást  és  nem  kér  az  ott  megtermelt  hőenergiából.  Ezt  kifejezetten  szó  szerinti 
jegyzőkönyvbe kérte rögzíteni, amit az osztrákok vonakodva, de megtették. Hangsúlyozza, nem 
hivatalos  információi  szerint  a  napokban  ki  fogják  adni  a  hulladékégetőnek  az  elsőfokú 
engedélyét  Burgenland  tartományi  hivatalában.  Ez  nem  várt  dolog,  erre  számítottak,  hiszen 
Burgenland elfogult ebben a kérdésben. Az valamennyiük számára véleménye szerint ismert tény, 
hogy Burgenland korábbi környezetvédelmi tanácsosa, bizonyos Berlakovics Úr lett Ausztriában 
az új  környezetvédelmi miniszter,  ebből a szempontból nem kedvező a helyzet Szentgotthárd 
számára. Attól eltekintve, hogy Berlakovics Úr az osztrák Néppárt tagja, az osztrák kancellár 
pedig  szociáldemokrata,  ettől  függetlenül  Heiligenkreuz  kérdésében  az  osztrák  parlamentben 
sajnos  teljes  az  egység.  Az  osztrák  Zöldpárt  Christian  Brunner  jennersdorfi  országgyűlési 
képviselőnő felszólalására és 24 írásbeli kérdésére ,,semmitmondó” válaszokat kapott az osztrák 
parlamentben. Ezeket a ,,semmitmondó” környezetvédelmi válaszokat a Zöldpárt nem fogadta el, 
azonban a két koalíciós párt parlamenti többségével megszavazta a környezetvédelmi miniszter 
válaszát,  elfogadásra került.  Látni  kell,  hogy sajnos  Ausztriában nincs  e  téren nincs  politikai 
nézeteltérés Heiligenkreuz kapcsán. A tegnapi geleisdorfi fórumon kiderült, hogy ezt a kérdést 
csak politikai úton lehet rendezni, változatlan volt Szaló államtitkárnak az a véleménye, hogy a 
magyar kormány és az osztrák kormány megegyezése alapján lehet rendezni vagy nem rendezni 
Heiligenkreuz problémakörét. Ezen a koordinációs fórumon egy javaslattal állt elő, mely szerint 
Heiligenkreuz kérdését Ausztria vegye le a napirendről, ezáltal teremtsenek példát és erkölcsi 
alapot arra, hogy a közös osztrák-magyar határ mellett a jövőben tervezendő környezetszennyező 
beruházásokat erkölcsi  és  jogi alapon meg tudnák közösen akadályozni,  ehhez az osztrák fél 
maradéktalan hozzájárulása kellene.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6/2009. 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:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Pü. Biz. jav.), 4. sz. (Eü. Biz. jav.), 5. sz. (Okt. Biz. jav.) és 6. sz. 
(Érdekegyeztető Tanács jav.) melléklet.

Viniczay Tibor:
Az  immár  harmadik  hónapja  tartó  költségvetési  előkészítési  folyamatoknak  köszönhetően 
körvonalazódik  az  Önkormányzat  és  Szentgotthárd  Város  2009.  évi  költségvetésének 
keretösszege  és  nagyságrendje  2.242.891 ezer  Ft-os  bevételi  és  2.242.891 ezer  Ft-os  kiadási 
összeg  tervezettel.  A költségvetésben  ez  évben  445.723  ezer  Ft-os  hiánnyal  kalkulálnak  a 



jelenlegi  állapotban,  amelyből  326.465  ezer  Ft  a  működési  célú  hitel  és  119.258  ezer  Ft  a 
felhalmozási célú hitel. Ez a költségvetés egyre inkább mutatja az Önkormányzatnak a valóban 
költségtakarékos működésre tett erőfeszítéseit, hiszen a 2006. évi működési hiány 160 millió Ft-
os  nagyságrenddel  csökkent,  a  tökéletes  az  lenne,  hogyha  működési  hiány  nélkül  tudnák  a 
költségvetést  megoldani,  viszont  ahhoz  képest,  hogy  az  elmúlt  évben  280  millió  Ft  feletti 
működési  hiánnyal  szenvedett  az  Önkormányzat,  véleménye  szerint  jó  úton  haladnak. 
Intézményenkénti  vizsgálatot  tartalmaz  az  előterjesztés,  ami  a  képviselő-testület  előtt  van. 
Valamennyi  intézményt  górcső  alá  vettek  és  részletesen  leírták,  hogy  mely  intézményeknél 
milyen intézkedési javaslatot tettek. Kiemeli, hogy ennek a költségvetésnek a mértéke további 
bevétel növekedéseket kell,  hogy tartalmazzon, azt gondolja, a költségcsökkentés tekintetében 
nem lehet nagyon feszíteni a működési kereteket. Abban az esetben, ha a bevételi oldalt szeretnék 
növelni,  ingatlan  értékesítésekkel  fognak  a  továbbiakban  foglalkozni,  az  ingatlanértékesítési 
bevétel  tervet  tovább  emelték,  ez  is  szerepel  az  egyes  intézkedési  tervek  között.  Az  egyes 
intézmények vizsgálata, részletezése mellett szerepel a termálfürdő, hiszen a 300 millió Ft-os 
állami  támogatást  szerepeltették  az  ez  évi  költségvetésben,  valamint  100  millió  Ft-os 
tartalékalapot szeretnének képezni a termálfürdő támogatásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a 
termálfürdő tekintetében rendkívül jó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban, a tavalyi évben sem 
kapott  a  fürdő  támogatást,  ebben  az  évben  mindenképpen  szükség  lesz  rá.  Amennyiben  a 
fürdőnek problémái vannak, minden esetben külön döntésben szeretne a képviselő-testület erről 
határozni,  viszont  egy  alapot  terveznek képezni.  Az ünnepek környékén,  december  végén és 
január  elején  9  nap  alatt  17  millió  Ft-os  bevételt  termelt  a  termálfürdő,  tehát  egyértelműen 
mutatkozik az irány, amely tekintetében reméli, három év alatt a fürdő el tud jutni egy olyan 
bevétel  nagyságrendig,  amely  az  Önkormányzatnak  megfelelő  lesz.  A  költségvetésben 
szerepeltették  azokat  a  határozatokat  is,  amelyeket  az  elmúlt  ülésen  fogadott  el  a  képviselő-
testület.  Többek  között  az  alpolgármesteri  tisztséggel  kapcsolatban  a  kollégái  az 
önkormányzatokról  szóló  törvényt  idézték,  e  tekintetben  az  alpolgármester  megbízatása  a 
megválasztásával kezdődik és a következő önkormányzati választást követő képviselő-testületi 
alakuló ülésig tart. Az egyes intézményekkel kapcsolatban annyit elmond, hogy a költségvetés 
előkészítés tekintetében minden tisztelete azoké a kollégáké, akik részt vettek a munkában és 
óriási eredménynek tekinthető az a költségcsökkentés, amit elértek. Számokkal készült a 2002. és 
2009.  évi  önkormányzati  támogatások  tekintetében.  2002.  évben  889  millió  Ft-tal  kellett  az 
Önkormányzatnak  támogatni  az  összes  intézményt.  2009.  évben ez  az  összeg  766 millió  Ft. 
Ahelyett, hogy emelkedtek volna ezek a költségek, folyamatosan költségcsökkentéseket értek el. 
Ezzel  kapcsolatban  kiemeli  az  oktatási  intézményeket,  a  Zeneiskola,  az  Arany  János  1-4. 
Évfolyamos  Tagintézmény,  a  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  és  a  Széchenyi  István  5-8. 
Évfolyamos Tagintézmény 2002. évben 316 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzattól, ez 
az összeg 2009. évben 152 millió Ft. Megemeli a kalapját az intézmények előtt, megköszöni az 
intézményvezetők és a kollégák munkáját, a Pénzügyi Iroda munkatársainak külön megköszöni a 
munkáját. A határozati javaslatban külön szerepel a Tűzoltóság kérdése, e tekintetben azt teszi 
világossá,  hogy  Király  Lajossal,  a  Körmendi  Tűzoltóság  parancsnokával  folytatott  tárgyalást 
arról,  mely  szerint  azt  a  javaslatot  teszi  a  képviselő-testület  felé,  hogy  az  1  millió  Ft-os 
támogatást a Körmendi Tűzoltóság felé támogassa és fogadja el a képviselő-testület, ezen kívül 
más, külön kérelemben ne hozzon döntést a képviselő-testület. Ne döntsön a képviselő-testület a 
Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről azért, mert Király Lajos parancsnokkal 
szeretnének közösen kidolgozni egy 3-5 éves együttműködési programot, amelynek része lesz a 
Szentgotthárdi  is,  ennek a programnak a képviselő-testület  elé való terjesztésével egy időben 
hoznak határozatot egy külön keretről, de addig, amíg ezt nem ismerik, addig csak a Körmendi 



Tűzoltóság  részére  javasol  1  millió  Ft-os  támogatást.  Egyéni  képviselői  indítványként  azt 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy miután az összes intézmény, minden intézményegység és 
valamennyi önkormányzati dolgozó mindennapi életét tekintve folyamatos költségcsökkentésről 
döntött a képviselő-testület, mutassanak példát. Azt javasolja a képviselő-testületnek, javasolja a 
Polgármesteri  Hivatalnak,  hogy  a  februári  képviselő-testületi  ülésre  hozzák  be  a  képviselők, 
alpolgármesterek  és  a  polgármester  juttatásáról  szóló  rendeletet  és  módosítsák  úgy,  hogy 
valamennyien 30 ezer Ft-ról önként mondjanak le, ezt foglalják rendeletben, hiszen ez is közel 3 
millió Ft-os nagyságrendű költségcsökkentést eredményez. Megkérdezi a pénzügyekért felelős 
Pochán alpolgármestert, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Pochán Miklós:
Azt gondolja, a bizottsági üléseken a költségvetés két alkalommal nagyon részletesen végig lett 
tárgyalva. Addig, ameddig a jelen helyzetben el lehetett jutni úgy, hogy az Önkormányzat nem 
szüntet meg intézményt, nem tesz még drasztikusabb lépéseket, addig a képviselő-testület elment. 
Példaként elmondja, az Önkormányzat ez évi hiánya 169 millió Ft, ez kezelhető, az országos 
átlagot véve is példaértékű. Továbbra is abban lát nagy problémát, hogy az elmúlt időszakról 
évről-évre hozza magával az Önkormányzat a 200-220 millió Ft-os hiányt, amit működési szinten 
felhalmoz. Ezt hogyan lehetne csökkenteni, a lehetőségeken belül elment a képviselő-testület, 
ameddig  lehetett,  még  néhány  intézkedés  meghozása  hátravan,  egy-két  lehetőség,  mely  a 
napirendek során megtárgyalásra kerül. Ezek a lehetőségek megfontolandók és jobb helyzetbe 
lehet hozni az intézményeket. Véleménye szerint ezt a költségvetést a februári ülésen ebben a 
nagyságrendben el lehet fogadni.

Viniczay Tibor:
Felkéri  a  bizottságok  elnökeit,  hogy  ismertessék  a  bizottsági  döntéseket  és  a  véleményeket. 
Először Bedics Sándor képviselőt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét kéri fel.

Bedics Sándor:
Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság napirenddel kapcsolatos javaslatát.
A bizottság  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  határozati  javaslat  1./  pontját,  melynek  d.) 
pontjához az alábbi kiegészítéseket javasolja elfogadásra:
3 igen szavazattal  és 1 nem szavazattal  javasolja elfogadásra, hogy a 2009. évi költségvetési 
évben az ügyvédi megbízatást az Önkormányzat ne vállalja fel, szüntesse meg,
egyhangúlag javasolja  elfogadásra,  hogy az Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  részére  a 
2009.  évi  költségvetésben tervezett  összegeket  a  Vállalat  vezetője  a  Polgármesteri  Hivatallal 
tekintse át és a következő ülésre tegyen esetleges módosító indítványokat.
Hozzáfűzi, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén Vass József, az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  igazgatója  elmondta,  hogy  a  tervezett  2009.  évi  költségvetési 
megszorítások  rendkívül  nehéz  helyzetbe  hozzák  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
feladatellátását, ezzel együtt az ott dolgozók bérezését is.

Viniczay Tibor:
Felkéri  Dömötör  képviselőt,  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  elnökét,  hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát.



Dömötör Sándor:
Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság javaslatát.
A bizottság a határozati javaslat 1./ pontjának
a.  a.)  alpontját  3  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  nem  javasolja 
elfogadásra,
b.)  pontjának  b.  a.)  alpontját  2  igen  szavazattal,  3  nem szavazattal  és  1  tartózkodással  nem 
javasolja elfogadásra,
b.) pontjának b. b.) pontját 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással javasolja 
elfogadásra,
c.)  pontjában  a  Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltóságot  1  millió  Ft-tal  javasolja  támogatni 
tűzvédelmi feladatok ellátására 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
d.) pontjában pedig az alábbi javaslatot teszi 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással: javasolja a 
bizottság, hogy a Rendelőintézet igazgatónője által kért 20.565 ezer Ft-os összeget hagyja jóvá a 
képviselő-testület a költségvetési rendeletben a Rendelőintézet számára.
A d.) ponthoz hozzáfűzi, az elmúlt rendkívüli összevont bizottsági ülésen mindhárom bizottság 
egyöntetűen és pozitívan állt ahhoz a javaslathoz, hogy a Szakrendelő vezetőjének a kérelmét 
támogassák, ez azt jelenti, hogy a jelenleg szereplő 20 millió Ft-os összeg helyett a 20.565 ezer 
Ft-os összeget hagyják jóvá a költségvetésben.

Viniczay Tibor:
Felkéri  az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport  Bizottság elnökét,  Huszár képviselőt, 
hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Huszár Gábor:
Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság javaslatát.
A Bizottság  a  határozati  javaslat  1./a.  a.,  1/a.  b.  és  1/a.  c.  pontját  4  igennel  és  1  nemmel 
elfogadásra javasolja.
1./c. pontját 3 igennel és 2 tartózkodással javasolja elfogadásra, hogy 1.000 e/Ft kerüljön bele a 
támogatásba.
1./d. pontjában a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban a következő javaslatokat teszik:
- Huszár Gábor képviselő egyéni képviselői indítványa alapján a Rendelőintézet támogatásánál az 
előző bizottsági üléseken megtárgyalt plusz 565 e/Ft kerüljön vissza, ennek fedezetét a szerdai 
ülésen fogja javasolni. A Bizottság a javaslatot 3 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással javasolja 
elfogadásra.
- A takarítói feladatok kapcsán a Művelődési Házban az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
által foglalkoztatott 1 fő főállású takarító bére és járulékai – az ezek miatt jelenleg fizetett ÁFA 
nélkül - és a Művelődési Házhoz tervezett tisztítószerek költségeinek megfelelő összeg kerüljön 
átcsoportosításra:  az  ÖKV  takarítás  –  karbantartási  keretéből  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnek adott önkormányzati támogatásba. A Bizottság a javaslatot 5 igennel egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.

Virányi Balázs:
A takarítói,  karbantartási  feladatok  kapcsán  ismerteti  a  módosítását,  az  ÁFA megtakarításra 
kerülne  azáltal  a  lépés  által,  ha  a  takarítónő  átkerülne  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalattól  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesülethez,  azt  nem  kellene  áttenni,  hanem  a 
tisztítószerre költött összeget kellene a bér és járulékai mellett még áttenni. Ha jól emlékszik az 
anyagban, három dolgozóról van szó, három emberrel lehetne ÁFA megtakarítást elérni. Ilyen 



lehetne még a Polgármesteri Hivatal is. Kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal nem gondolkodik-
e ezen a dolgon?

Dr. Dancsecs Zsolt:
Nem.

Pochán Miklós:
A Szakorvosi Rendelővel kapcsolatban ismerteti véleményét a bizottsági javaslatok kapcsán. A 
maga részéről az alpolgármesteri ez évi költségtérítését teljes egészében felajánlja a Szakorvosi 
Rendelőnek az 565 ezer Ft-os hiányának a pótlásához, hogy ez ne terhelje a költségvetést.

Viniczay Tibor:
Köszönti  Dr.  Horváth  Ferencet,  az  Önkormányzat  könyvvizsgálóját.  Felkéri,  hogy  röviden 
mondja el a véleményét a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban.

Dr. Horváth Ferenc:
Néhány gondolatban véleményt mond a költségvetési rendelet-tervezetről, hiszen külön vizsgálat 
nem képezi szorosan a könyvvizsgálat tárgyát. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalta a 
novemberi ülésén, ahhoz képest a különböző változásokat keresztülvezették,  az ott  elfogadott 
határozatokat tükrözi a jelenlegi előterjesztés, illetve annak a végrehajtása. Elmondja, hogy az 
előterjesztés  szerkezetileg,  részleteiben,  táblázatokat  és adatokat  tekintve is  jól  tájékoztató és 
döntésre  alkalmas  a  képviselő-testület  szempontjából,  a  jogszabályoknak  megfelelő. 
Kihangsúlyozza, a tapasztalatai is igazolják, amit a polgármester a bevezetőjében mondott, hogy 
az  előkészület,  ami  a  költségvetés-tervezet  elkészítésénél  jelentkezett,  nagy  erőfeszítéseket 
igényelt a vezetés, a bizottságok, a képviselő-testület  tagjai  részéről.  Kiemeli  az apparátus ez 
irányú  munkáját,  nem  részéről  fontos  elismerni,  mert  nem  hivatott  arra,  de  hozzáteszi, 
mindenképpen  dicsérendő  az  a  munka,  ami  a  koncepció  elfogadása  után  is  ráhárult  az 
apparátusra.  Hangsúlyozza,  hogy a kialakult  számok, amelyeket az előterjesztés tartalmaz,  az 
adott  helyzetben  lehetséges  vagy  reális  számok,  amik  kialakításra  kerültek  a  tervezetben.  A 
határozati javaslatok elfogadása feltétele lehet a jobb költségvetés elkészítésének tekintettel arra, 
hogy  februárban,  a  következő  fordulóban  is  sor  kerül  a  terv  megtárgyalására.  A bevételek, 
kiadások  alakulásával,  tervezésével  kapcsolatban  elmondja  a  gondolatait.  A  bevételekkel 
kapcsolatban  összefoglalóan  azt  mondja,  továbbra  is  jelentősek  a  gondok  a  bevételek 
biztosításában az Önkormányzatnál,  annak a  realizálhatósága  is  több tekintetben bizonytalan, 
nem elsősorban az Önkormányzatnak felróható okokból. Az ingatlanértékesítés témakörében 200 
millió  Ft-ot  tervez a  költségvetés,  ennek a  végrehajtása jelentősen segítheti  a végrehajtást.  A 
koncepcióban  nem  szerepelt  a  bevételek  között  az  a  300  millió  Ft,  ami  a  fürdő  bevétellel 
kapcsolatban,  ez a tervezetben szerepel.  Ugyanakkor ennek a felhasználása és hozzátéve 100 
millió Ft-ot ugyancsak a fürdő céljaira kerül felhasználásra. A koncepcióban is kihangsúlyozásra 
került,  hogy  a  helyi  adók  beszedésében  jelentős  gondok  mutatkoznak  elsősorban  nem  az 
Önkormányzatnak felróható okokból. Annak idején is szó volt róla, koncepcióhoz viszonyítva 
nem történt  változás,  azért  ismétli  meg,  hogy a  helyi  adók 445 millió  Ft  összegben vannak 
tervezve az előterjesztésben, 2008. évben 730 millió Ft volt. Ezen belül az iparűzési adó 435 
millió Ft a tervezet szerint a múlt évi 720 millió Ft-tal szemben, az Önkormányzat szempontjából 
nem  felróható  okokból.  Ismerhetők  különösen  az  iparűzési  adóval  kapcsolatban  azok  a 
problémák, amelyek a vállalatok működésével kapcsolatosak és ennek jelentős kiadása van az 
önkormányzati  költségvetésre  is.  A  kiadásoknál  kihangsúlyozza,  hogy  a  bevétel  alakulás 



függvényében történhet  a  kiadásoknak az alakulása.  A beszámoló,  a  táblázat  és a  rendelet  is 
részletezi azokat a csökkentő, valamint növekvő tételeket, amelyek jellemzik a költségvetést. A 
445,7 millió Ft, ami a költségvetés hiányát jelenti, az Önkormányzat gazdálkodása szempontjából 
az egyik fő gondot jelenti, melynek a részleteit a polgármester ismertette. Lényeges szempont a 
hitelképességnek  a  vizsgálata,  vagy  a  hitelfelvételi  korlátnak  a  figyelembevétele,  amit  az 
önkormányzati  törvény  előír  az  önkormányzatok  számára.  Figyelembe  kell  venni  azt,  a 
tervezhető  bevételek  lehetnek  a  forrásai  a  kiadásoknak,  mely  azt  jelenti,  hogy  a  további 
kiadásnövelés  feltétele  további  bevételnövelés  lehet.  Hitelezéssel  is  megoldható  bizonyos 
hiányoknak a fedezete. Kedvező, hogy mind a működési, mind a fejlesztési hitelek szempontjából 
csökkentést  mutat  az  előterjesztés  a  koncepcióval  szemben  is.  A  rendelettervezetről  a 
következőket mondja el. Az önkormányzati törvény szigorúan előírja, hogy a képviselő-testület 
elfogadjon  egy  rendeletet,  amely  részletesen  tartalmazza  azokat  a  teendőket,  előirányzatokat 
bevétel  és  kiadás  szempontjából,  amiket  figyelembe  kell  venni  az  éves  gazdálkodás  során. 
Áttanulmányozva a rendeletet azt mondja, hogy az tételeiben megfelel a jogszabály előírásainak, 
az  előírt  kötelező  számokat  tartalmazza,  szerkezete  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő. 
Részletesen  tartalmazza  a  bevételeket  és  kiadásokat  is,  valamint  az  egyéb olyan  tényezőket, 
amelyek kell, hogy szerepeljenek a rendeletben, a költségvetésben, intézmények gazdálkodása, 
személyi  juttatások,  kötelezettségvállalások  stb.  Megjegyzi,  hogy  a  februári  előterjesztésben 
véleménye szerint elfogadható a rendelet, ahogy az előterjesztésben szerepel. Kihangsúlyozza, 
hogy amilyen színvonalon összeállításra került az előterjesztés és a rendelet, több önkormányzat 
is példát  vehetne róla.  A rendelet  kell,  hogy tartalmazza a  hitelfelvételi  korlátra  való utalást, 
valamint  a  hitelképességre  vonatkozó  számítást.  Ez  kiegészítést  igényel  a  februári 
előterjesztésben. Ismerve az előterjesztés szövegét, a rendeletet, a bevételi és kiadási gondokat, 
az  előterjesztés  alkalmas  arra,  hogy  a  képviselő-testület  elfogadja.  Amennyiben  a  határozati 
javaslatok elfogadásra kerülnek, ezek kiegészíthetik a költségvetési előirányzatokat, amik még 
inkább  megalapozhatják  februárban  a  végleges  költségvetés  számait  és  annak  ismeretében 
megfelelő  költségvetés  kialakítható  februárban,  amelynek  alapján  viheti  az  Önkormányzat  a 
gazdálkodását 2009. évben is.

Bugán József:
Csatlakozik Pochán alpolgármesterhez, ez év januárjától e tisztség betöltésének végéig lemond 
alpolgármesteri költségtérítése teljes összegéről. Ennek felhasználását kéri a város szociális és 
egészségügyi szférájában felhasználni a jövőben.

Viniczay Tibor:
Megkérdezi Pochán alpolgármestert és Bugán alpolgármestert, miután elfogadásra került, hogy a 
képviselő-testület, az alpolgármesterek és a polgármester 3 millió Ft-ról lemondanak, ezek után is 
fenn kívánják-e tartani egyéni képviselői indítványukat?

Pochán Miklós:
Igen.

Bugán József:
Igen.



Viniczay Tibor:
Az ügyvédi megbízás tekintetében elmondja a képviselő-testületnek, a mintegy 70 ezer Ft-os havi 
ügyvédi költség tekintetében valamennyi  peres ügyet  intézi  az  ügyvéd,  egy példát  kiemel.  A 
Nemzetközi Betonútépítő Vállalat mintegy 40 millió Ft-os perében is sikerrel járt el az ügyvéd. 
Az Önkormányzatnak rengeteg peres ügyet kell intézni, ez a költség azt gondolja, a tervezetbe 
bele kell, hogy férjen.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el a 
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  javaslatát,  mely  szerint  az  ügyvédi  megbízást  az 
Önkormányzat 2009. évben szüntesse meg.

A képviselő-testület a határozat
1./ a.), b.) és c.) pontjait 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva,
2./ pontjának első két sorát 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva,
2./ pontjának utolsó 3 sorát 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva,
3./  a.)  pontját  egyhangúlag  (12  szavazattal)  elfogadva  (a  polgármester  egyéni  képviselői 
indítványa),
3./  b.)  pontját  11  igen  szavazattal  és  1  tartózkodással  (12  szavazattal)  elfogadva  (Huszár 
képviselő egyéni képviselői indítványa, valamint a bizottságok javaslata),
3./  c.)  pontját  10  igen  szavazattal  és  2  tartózkodással  (12  szavazattal)  elfogadva  (Oktatási, 
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság javaslata),
3./ d.) pontját egyhangúlag (12 szavazattal) elfogadva (Pochán alpolgármester indítványa),
3./ e.) pontját egyhangúlag (Bugán alpolgármester indítványa) elfogadva,
3./ f.) pontját (Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata) egyhangúlag elfogadva az alábbi 
határozatot hozza.

7/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezetében a következő módosításokat javasolja:

1./  a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda 
Rábatótfalusi telephelyének 2009. június 30. időponttal történő megszüntetését kezdeményezi.
b.) Javasolja a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Játékvár  Óvoda  Rábatótfalusi  telephelyének  2009.  június  30.  időponttal 
történő megszüntetéséhez szerezze be a törvényben előírt véleményeket.
c.) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenntartó által beszerzendő vélemények beérkezését 
követően készítse elő a telephely megszüntetéséhez szükséges előterjesztést és dokumentumokat.

Határidő: 2009. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Kovács Tiborné Intézményvezető

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmét az Önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel nem támogatja.



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet 
tervezetben Tűzoltóság címen szerepeltetett 1.000 e/Ft-ot a Körmendi Tűzoltóság által ellátandó 
tűzvédelmi feladatokra, támogatásként rendeli el megtervezni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetéssel 
kapcsolatban a további javaslatokat teszi:
a.)  Az  Önkormányzat  valamennyi  intézményét  és  valamennyi  alkalmazottjának  munkabérét 
érintő költségcsökkentési intézkedést követően valamennyi képviselő, az alpolgármesterek és a 
polgármester járandóságait is csökkenteni kell. A Polgármesteri Hivatal készítse elő a képviselői 
tiszteletdíjak,  polgármesteri  és  alpolgármesteri  járandóságok  csökkentését  tartalmazó 
rendeletmódosítást úgy, hogy a csökkentés mintegy 3 millió Ft legyen. A javaslatot a következő 
képviselő-testület elé be kell hozni.

b.)  A  képviselő-testület  a  Szakorvosi  Rendelő  számára  20.565.000.-  Ft  nagyságrendű 
költségvetési keretet biztosít.

c.) A takarítói feladatok kapcsán a Művelődési Házban az Önkormányzati közszolgáltató Vállalat 
által foglalkoztatott 1 fő főállású takarító bére és járulékai –az ezek miatt jelenleg fizetett ÁFA 
nélkül -  és a Művelődési Házhoz tervezett tisztítószerek költségeinek megfelelő összeg kerüljön 
átcsoportosításra:  az  ÖKV  takarítás  –   karbantartási  keretéből  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnek adott önkormányzati támogatásba.

d.)  A  képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  Pochán  Miklós  alpolgármester  ez  évi 
költségtérítésének teljes összegéről lemond és kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal az Szakorvosi 
Rendelő keretét emelje ezzel az összeggel.

e.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Bugán József alpolgármester a ciklus végéig tartó 
mandátuma  idejére  szóló  költségtérítéséről  teljes  mértékéig  lemond  és  kéri,  hogy  az 
egészségügyi, szociális szféra területére kerüljenek ezen költségek beépítésre.

f.) a képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére a 2009. 
évi költségvetésben tervezett összegeket a Vállalat igazgatója a Polgármesteri Hivatallal tekintse 
át és a következő képviselő-testületi ülésre tegye meg az esetleges módosító indítványokat.

Határidő: a rendelet elfogadására 2009. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3. Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 
végzett tevékenységről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester



Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést és mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

8/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsában  végzett  munkáról  szóló  beszámolót 
megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester / elnök

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1. Napirendi pont:
III. számú háziorvosi körzet szerződésének megkötése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy Dr. Aknay Imre háziorvos a III. számú háziorvosi körzetet vállalkozói formában 
működtetné tovább. Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta és a 
határozati javaslat 1./ pontját javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

9/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi III. számú felnőtt 
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. március 1. napjától az Aknay és Társa 
Betéti Társaság, Szentgotthárd, Rákóczi u. 5. – bízza meg azzal, hogy a Bt. a háziorvosi ellátást 
Dr. Aknay Imre háziorvos személyes közreműködésével látja el. Az erre vonatkozó, előterjesztés 
1.  számú  mellékletét  képező  Megállapodást  jóváhagyja,  s  annak  aláírására  a  polgármestert 
felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester



Viniczay Tibor:
Dr. Aknay Imre háziorvosnak jó munkát és jó egészséget kíván a munkavégzéshez.

Dr.  Aknay  Imre,  a  III.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  háziorvosa  14,52  órakor  távozott  az 
ülésről.

2./ Napirendi pont:
Kontroll-rendszer kialakítása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

10/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által 
fenntartott  intézmények  tekintetében  az  előterjesztés  1.  sz.  mellékletében  megfogalmazott 
Kontroll-rendszer  alapelveit  elfogadja,  egyben  elrendeli  az  azokban  meghatározott  feladatok 
elvégzését  (FEUVE szabályzat készítés / aktualizálás, kontroll folyamatok működtetése).

Határidő: a szükséges szabályozás elkészítése, aktualizálása 2009. február 28.
  működtetés folyamatos

Felelős: Intézményvezetők
  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  az  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletében  megfogalmazott  Kontroll-rendszer  működtetését  kezdeményezze  a  Társulás 
fenntartásában lévő intézmények tekintetében.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

3./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény, mint egységes iskola.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
A szentgotthárdi oktatás korszerűsítésével kapcsolatban mindent megpróbáltak az elmúlt két-két 
és  fél  évben  az  aktuális  normatíva  elszámolásoknak  megfelelően  folyamatosan  egy  oktatás 
korszerűsítést  végrehajtani,  ezzel  nem  kevés  összeget  megtakarítva.  Biztosan  rengeteg 
kellemetlenséget okoztak a pedagógusoknak, ezért tisztelettel megköszöni a pedagógusok elmúlt 
időben végzett szakmai munkáját, hiszen országos és példa értékű átszervezést hajtottak végre 
úgy, hogy semmilyen szakmai probléma nem merült fel. A következő időszak tekintetében egy 
olyan  javaslattal  fordul  a  képviselő-testülethez,  amelynek  az  előkészítése  zajlik.  Ennek  az 
átalakulásnak  a  tényében  ő  sem teljesen  biztos,  hiszen  legalább  3-4  olyan  terület  van,  ahol 
folyamatos  egyeztetéseket  kell  végrehajtani,  bizonyos  felügyeleti  szervek  keretlehetőséget 
biztosítanak-e  arra,  hogy  ez  az  átalakítás  megvalósítható  legyen.  El  kell  kezdeni  képviselő-
testületi  döntésekkel  azt  a  folyamatot,  hogy március  végére  végleges  döntést  tudjanak hozni 
annak tekintetében, hogy meg kívánják-e alakítani az egységes iskolát, vagy nem. Illetve ha meg 
kívánják  alakítani,  ebben  a  formában  kívánják-e  megtenni,  vagy  másik  irányt  javasolnak.  E 
tekintetben  tárgyalt  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  igazgatójával,  Csörötnek, 
Magyarlak polgármesterével, a Csörötneki, Magyarlaki Általános Iskola igazgatójával, a SZOI 
vezetőjével  és  az  intézményegység  vezetőkkel.  Tájékoztatta  őket,  hogy  egy olyan  átalakítást 
terveznek, ahol mindnyájuk segítségét kérik abban az értelemben, hogy véleményezzék ennek az 
átalakulásnak a lehetőségét. Szeretnék megvalósítani az egységes iskolát, de nem szeretnék, ha az 
oktatás  minőségét  ez  negatív  irányban  befolyásolná.  Mindenképpen  szeretnék  azt  az  előnyt 
kihasználni,  hogy mintegy 35 millió Ft-os többletbevételre tehetnek szert a következő tanítási 
évben.  Ugyanakkor  nem  szeretnék,  ha  az  oktatási  rendszer  bármely  elemét,  az  alapfokú, 
középfokú szakoktatás,  vagy gimnáziumi  oktatás  tekintetében  bármilyen  pedagógiai,  szakmai 
hátrányt szenvedne egyes intézmény. Ennek az elvi rendszerét tartalmazza az előterjesztés. Az 
előterjesztés lehetőséget kér a képviselő-testülettől, hogy biztosítsa a következő hónap előkészítő 
munkáit.  Ennek  az  a  célja,  tárják  fel  a  konkrét  lehetőségeket  ennek  az  intézménynek 
megvalósítására, a finanszírozás tervezését tekintve valóban meg tudják szerezni a 35 millió Ft-ot 
normatíva  bevételből,  ezt  követően  előterjesztésre  kerül  a  márciusi  ülésre  a  konkrét  döntés. 
Mindhárom  bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  a 
határozati javaslat b.) pontját javasolta elfogadásra, az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
a  határozati  javaslat  a.)  és  b.)  pontját  javasolta  elfogadásra,  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság pedig a határozati javaslat b.) pontját javasolta elfogadásra. 
Nem minden bizottság értett egye e tekintetben az átszervezéssel. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén volt egy olyan vélemény, hogy nem egészségesnek, hogy a szakképzést és a 
szakmunkásképzést  egységes  intézménybe  hozzák  egy  általános  képzést  nyújtó  oktatási 
rendszerbe.  Tegnap a  vezetői  ülésen elmondta,  egyenlőre ne kezeljék tényként  az átalakítást. 
Kérte a tegnapi vezetői ülésen a bizottságok elnökeit, abban adjanak egyenlőre támogatást, hogy 
kapjanak lehetőséget az előkészítő munkára.  Kérdezi a bizottságok elnökeit,  hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?

Bedics Sándor:
Az előterjesztéssel kapcsolatos egyéni képviselői indítványáról mond két gondolatot, amelynek a 
lényegét ismerteti, miért nyújtotta be. A leírtak a polgármester által elmondottakkal egybevágnak, 
csak  a  polgármester  más  oldalról  közelítette  meg.  Azért  nyújtotta  be  az  egyéni  képviselői 
indítványt,  mert  első  tanulmányozásra  úgy  érezte,  hogy  egyetlen  alternatívát  vázol  fel  az 
előterjesztés  és  egy  ilyen  súlyú  átszervezés  esetén  célszerű  legalább  kettő,  esetleg  több 
lehetőséget  megvizsgálni,  a  legjobbat,  legcélszerűbbet  választani.  A  másik  indok,  amiért 



benyújtotta  az  indítványát,  fel  szerette  volna  hívni  mindenki  figyelmét  arra,  hogy  az 
előterjesztésben  szerepeltetett  swot  analízis,  táblázat  a  megítélése  szerint  hiányos,  tehát  az 
átszervezési elképzelés egyes erősségeit, gyengeségeit mélyrehatóbban át kell gondolni anélkül, 
hogy  a  kétségtelenül  pozitív  finanszírozás  legalább  a  jelenlegi  szakmai  kínálati  színvonal 
megtartását  biztosítsa.  Itt  elsősorban  azokra  az  innovációkra,  szakmai  fejlesztésekre  gondol, 
amelyek pl. a Gimnázium 8 osztályos képzését érintenék, vagy az általános iskolában elindult két 
nyelvű képzést stb.  A polgármester is  említette a tegnapi vezetői bizottsági elnöki ülést.  Úgy 
gondolja, hogy a tegnapi egyeztetés, beszélgetés őt teljes egészében meggyőzte arról, hogy egy 
tüzetesebb szakértői vizsgálatra vonatkozó törvények, rendeletek által meghatározott teljesítésre 
akkor  kerül  sor,  ha  a  képviselő-testület  ma  dönt  egy  helyi  egységes  iskola  létrehozásának 
szándékában. Mielőtt az egyéni képviselői indítványáról vita merülne fel, az egyéni képviselői 
indítványát visszavonja és az előterjesztés határozati javaslatának a.) és b.) pontjait támogatja.

Huszár Gábor:
Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  javaslatában  nem  szerepel,  de 
elmondja a képviselő-testületnek, arról nyomatékosan szó esett, hogy az összességében 32 millió 
Ft-nyi összeg úgy kerüljön felhasználásra, hogy ne ennyivel kevesebb támogatást kapjon majd az 
intézmény, hanem ezt az oktatásra kell a városnak visszafordítani.  Kéri a képviselő-testületet, 
hogy ezt a reális és logikus elképzelést majd támogassa, ha ez az összeg a városba kerül.

Virányi Balázs:
Visszavonásra került  az egyéni képviselői indítvány, de annak a 2./  pontjában van egy olyan 
dolog, ami kicsit foglalkozik a nemzetiségi képzés témakörével. Kérdezi, előfordulhat-e, ha itt 
vizsgálódni fognak a mostani pozitív döntés mellett, akkor ezt a részét is megvizsgálják, hogy 
hozhat-e további többletet?

Viniczay Tibor:
Megköszöni  Bedics  képviselőnek,  hogy  visszavonta  az  egyéni  képviselői  indítványát.  Nem 
véletlenül mondta Bedics képviselő azt, hogy azért vonja vissza az egyéni képviselői indítványát, 
mert tegnap a bizottsági elnöki ülésen kitárgyalták a valódi szándékukat. Valóban végig szeretnék 
az összes lehetőséget nézni, hogy milyen tekintetben lehet megvalósítani az egységes iskolát. 
Természetes, hogy azzal fogják kezdeni a munkát, amit Bedics képviselő leírt. Megvizsgálják, 
hogy  a  leírtak  kinek  jók  és  összességében  mennyire  lesz  jó  a  városnak.  A  mai 
gondolkodásmódjával azt látja, hogy amennyiben a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium nem 
partner az egységes intézményben, akkor nagymértékben elveszítették az indítékát annak, hogy 
így  hozzák  létre  az  egységes  iskolát.  Szavát  adta  Bedics  képviselőnek,  a  Szakképző  Iskola 
igazgatójának, hogy minden tekintetben át fogják nézni és meg fogják vizsgálni a lehetőségeket, 
ezt a kérdéskört is elemezve fogják a napirendet visszahozni a februári ülésre. 

A képviselő-testület a határozat a.) pontját 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva, a b.) 
pontját pedig egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza:

11/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egységes  iskola  létrehozatala 
kapcsán egyetért azzal és egyben javasolja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 



Tanácsának,  hogy  legkésőbb  a  2009.  februári  testületi  /  társulási  tanácsi  ülésre  kerüljön 
kidolgozásra a megvalósítás alábbiak szerinti pontos szakmai és gazdasági feltételrendszere: 

a) a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  2009.  augusztus  01.  időponttól  olyan  közös 
igazgatású  közoktatási  intézményként  kerüljön  megszervezésre,  amely magában foglal 
egy  egységes  iskolai  intézményegységet  és  az  összetett  iskolára  vonatkozó  előírások 
szerint magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes 
iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést, a gimnáziumi képzést és a 
szakképzést is.

b) Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  intézmény  2009.  augusztus  01. 
időponttól a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tagiskolájaként működik tovább.

Határidő: 2009. februári testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
            Pénzes Tibor igazgató
            Bedics Sándor igazgató

4./ Napirendi pont:
Osztályösszevonás a SZOI-ban.
Előadó: Dr. Gábor László, a Kistérségi Iroda vezetője
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az oktatási, szakmai irányelveket félretéve megvizsgálták, hogy csak közigazgatási szempontból 
lehetne-e  osztályösszevonásokat  eszközölni  a  SZOI  területén,  az  előterjesztés  erről  szól.  A 
pedagógiai szakmai vélemények tekintetében a SZOI igazgatója ellenzi az osztályösszevonást. 
Valamennyien  egyetértettek  abban,  hogy  a  nyolcadik  osztályban  semmiképpen  nem  szabad 
osztályösszevonást megtenni, a többi osztály összevonásának lehetőségéről szól az előterjesztés. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság,  valamint az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és 
Sport  Bizottság  tárgyalta  meg  az  előterjesztést,  mindkét  bizottság  a  határozati  javaslat  B/ 
változatát javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

12/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben  a  2009/2010.  tanév  vonatkozásában  -  egyetértve  az  iskolaigazgató  szakmai 
indokaival  -  nem  javasol  osztályösszevonást.  A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézmény 
igazgatóját, hogy az általa felvetett költségcsökkentéssel járó javaslatokat tételesen dolgozza ki. A 
kidolgozandó javaslatok a következők:
-  csoportok összevonása technika tantárgyból  az általános iskola  felső tagozatán,  ami a  felső 
tagozaton heti 14 óra csökkenést eredményezhet,



- az emelt óraszámú német nyelvoktatás további átszervezése a felső tagozaton, ami heti kb. 5-6 
óra megtakarítást jelenthet,
- napközis csoportok számának csökkentése ami a beiratkozási létszámoktól függ.

Határidő: azonnal illetve 2009. májusi testületi ülés.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
             Pénzes Tibor igazgató

5./ Napirendi pont:
Ajánlat telekommunikációs szolgáltatások nyújtására.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A belső ellenőri vizsgálat is megerősítette azt a tényt, hogy további költségcsökkentéseket tudnak 
elérni,  ha  a  saját  intézmények,  saját  vállalkozások  biztosítják  azokat  a  telekommunikációs 
szolgáltatásokat,  amelyeket  a  saját  intézmények  vesznek  és  vehetnek  igénybe  a  következő 
időszakban.  Ezzel,  valamint  a  Városi  Televízió  Kht  ajánlatrendszerével  foglalkozik  az 
előterjesztés,  melyet  mindhárom bizottság megtárgyalt,  a  bizottságok az ajánlatot  elfogadásra 
javasolták.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

13/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

A  képviselő-testület  az  önkormányzati  intézmények  által  igénybe  vett  telekommunikációs 
szolgáltatások  kapcsán  a  Városi  Televízió  Kht.  ajánlatának  tartalmát  megismerte,  az  abban 
felvázolt  irányvonallal  egyetért,  egyúttal  felkéri  a  Kht-t,  hogy  készítsen  intézményenként 
részletezett, a bekerülési költségeket is tartalmazó ajánlatot.
Az  intézményenként  részletezett  ajánlat  ismeretében,  amennyiben  az  kedvezőbb költségeket 
mutatna fel a jelenlegi rendszerek adatainál - beleértve az egyszeri kiépítési költség megtérülését 
is  -,  és  az  intézményeink  jelenleg  fennálló  kötelezettségei  figyelembevételével  a  képviselő-
testület pályázatot írhat ki a telekommunikációs szolgáltatások egységesítésére.
A testület  felkéri  az  intézményvezetőket,  hogy  működjenek  együtt  a  Városi  Televízió  Kht. 
munkatársaival az általuk elvégzendő felmérés során.

Határidő ajánlat elkészítésére: 2009. februári testületi ülés
Felelős felmérés és ajánlat elkészítéséért: Dékány István, a VTV Kht. ügyvezető igazgatója

adatszolgáltatás és helyszín biztosításáért: intézmények vezetői



6./ Napirendi pont:
Az  egyéni  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt  célok 
meghatározása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslat 1./, 2./ és 3./ pontjait.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

14/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények  alapját  képező  2009. évi kiemelt  és  általános  célokat  -  a 
polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ktv. 34. § (6) bekezdése alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a/ a  mellékletben  foglalt  kiemelt  célok  alapján  a  jegyzőre  vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket  állapítsa  meg  és  a  jegyző  részére  -  írásos  dokumentum 
formájában – adja át,

b/ a  jegyző  teljesítményértékelését  2009.  december  31-ig  végezze  el,  és  annak 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a város jegyzőjét, hogy az 
előterjesztés mellékletében megfogalmazott kiemelt és általános célok alapján írásban határozza 
meg  a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőivel  szembeni  teljesítmény-követelményeket,  majd 
ennek értékelését végezze el.

Határidő: 
1. pont esetén: a közlésre azonnal
2/a. pont esetén 2009. február 28.
2/b. pont esetén 2010. januári soros képviselő-testületi ülés
3. pont esetében : 
- a köztisztviselői teljesítménykövetelmények elkészítése: 2009.február 28.
- a köztisztviselői teljesítménykövetelmények értékelése: 2009. december 31.

Felelős: 
1. pont esetén: Viniczay Tibor polgármester; Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
2/a-b. pont esetén: Viniczay Tibor polgármester
3. pont esetében: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



7./ Napirendi pont:
A 4/2008. (II. 28.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 14. 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.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/2009.  
(I.  28.)  számú  ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2008.  évi  
költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 28.) ÖKT rendelet módosításáról.

8./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város Pável Ágostol lakótelep – Hunyadi utca dél-keleti  lakótömb helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 15. 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.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2/2009.  
(I. 28.) ÖKT rendeletét Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának egységes szerkezetbe  
foglalására megalkotott 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendeletének módosításáról.

9./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Pável Ágoston lakótelep 1. szám alatti tulajdonosok kérelme).
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy a kérelem hasonlatos az előtte lévő társasház telekrendezési kérelmével, amelyet 
a  képviselő-testület  engedélyezett  és  már  meg  is  valósult.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslat 1./ pontját.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

15/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
szentgotthárdi,  1400/25  hrsz-ú,  9065  m2  alapterületű,  kivett  közterület  megnevezésű,  1/1 
arányban  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  ingatlanból  a  szentgotthárdi  1400/27,  1400/28, 
1396/2  hrsz-ú  ingatlanok  tulajdonosai  részére  a  -  területre  vonatkozó  Szabályozási  tervvel 
összhangban - a szentgotthárdi 1400/27, 1400/28, 1396/2 hrsz-ú ingatlanok északi oldala előtt 
kb. 360 m2-es területrész kiméretésre és értékesítésre kerüljön. 
Az ingatlanrészek eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.

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

10./ Napirendi pont:
Németh Ferenc Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 60. szám alatti lakos kérelme.
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Németh Ferenc egy kirakati portál  átalakításával kapcsolatos módosítási  kérelmet nyújtott be, 
amelyet  az  építész  szakemberek  nem  javasolnak.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta az előterjesztő javaslatát.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Ferenc Nagykanizsa Petőfi u. 
60.  szám  alatti  lakos  által  kezdeményezett,  a  16/2007.(lll.29.)  ÖKT  rendelettel  módosított 
33/2000.(X.26.)  ÖKT  rendelettel  elfogadott,  a  Széll  K.  téri  épületek  közterület  felöli 
homlokzatának  karakterszabályozó,  értékmegőrző  védelméről  szóló  rendelet  módosítására 
irányuló kérelmét nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető

11./ Napirendi pont:
Bérleti szerződés hosszabbítás (Dolgos Gyula kérelme).
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
Dolgos  Gyula  vállalkozó  régóta  működik  ezen  a  területen,  a  bérleti  jogviszonyának  a 
meghosszabbítását kéri, amelyet a bizottság is támogatott, nettó 12 ezer Ft bérleti díjat javasolt 
elfogadásra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselőtestület az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 2. szám alatti 
1377/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 24 m2 alapterületű üzlethelyiségre Dolgos Gyulával megkötött 
bérleti szerződés további 2 évre való meghosszabbításához hozzájárul. Havi bérleti díj 2009-ben: 
nettó 12.000.- Ft/hó.

Határidő a közlésre azonnal, Felelős Tófeji Zsolt
Szerződéskötésre: 1. pontban: 2009. február 16.

       2. pontban: Pályázat elbírálását követő 8 napon belül.

12./ Napirendi pont:
Zebra Fess Kft bérleti díj ügye.
Előadó: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Zebra Fess Kft a volt Őrségi Áruház ingatlanával kapcsolatban küldött egy kérelmet, amelyben 
2007. március és április havi bérleti díj tartozása áll fenn és a díjkövetelés törlését kéri. Kéri a 
képviselő-testülettől,  hogy  méltányossági  alapból  a  234.430.-  Ft-ot  engedje  el,  hiszen  a 
vállalkozó jogszerűen be kellene, hogy fizesse az összeget, viszont a képviselő-testületnek van 
egy  méltányossági  lehetősége,  hogy  elengedje  az  összeget.  A tárgyalások  tekintetében  és  a 
vállalkozás tekintetében az Önkormányzat véleménye szerint egy jó üzletet kötött. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta az előterjesztést,  a határozati  javaslat  1./  pontját  javasolta 
elfogadásra.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a 
határozati javaslat 2./ pontját.

A  képviselő-testült  10  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

18/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Zebra  Fess  Kft-vel  (9700 
Szombathely, Varasd u. 10.) szemben fennálló, 2007. március és április havi bérleti díj - összesen: 
bruttó  234.430.-Ft  –  követelését  továbbra  is  fenntartja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Bírósági  eljárás  megindítására,  amennyiben  a  Zebra  Fess  Kft.  továbbra  sem  hajlandó  az 



előzőekben leírt tartozását kiegyenlíteni.

Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos, Pénzügyi Iroda: Németh László

a bírósági lejárás megindítása esetén: Viniczay Tibor polgármester

13./ Napirendi pont:
Tájékoztató teljesítményértékelésről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja,  hogy  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény  szabályozza  a  köztisztviselők 
teljesítményének  értékelését.  Dr.  Dancsecs  Zsolt  jegyző  teljesítménykövetelésének 
meghatározására  került  sor  az  előterjesztés  szerinti  megfogalmazásban.  Az  előterjesztést  az 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

19/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  jegyző  2008.  évi 
teljesítményértékelésről szóló tájékoztatást megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

14./ Napirendi pont:
Nyugdíjazás a SZOI-ban.
Előadó: Dr. Gábor László, a Kistérségi Iroda vezetője
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A rendkívüli felvetés alapján került előterjesztésre a SZOI-ban történő nyugdíjazással kapcsolatos 
előterjesztés.  A SZOI struktúrájának áttekintése alapján három pedagógus nyugdíjba vonul  és 
lehetőség  van  három  fővel  csökkenteni  az  intézmény  pedagógusi  alkalmazotti  létszámát.  A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport 
Bizottság tárgyalta  meg az előterjesztést,  mindkét  bizottság elfogadásra javasolta  a határozati 
javaslatot.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

20/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben 2009. 
szeptember 01-i hatállyal 3 fő pedagógus álláshelyet szüntessen meg: az intézmény engedélyezett 
alkalmazotti  létszáma 2009. szeptember 01. időponttól  a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
számát tekintve 116 főről 113 főre, ebből a pedagógus alkalmazottak száma 111 főről 108 főre 
csökken.

Határidő: 2009. szeptember 01.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
 Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
 Pénzes Tibor igazgató

Viniczay Tibor:
Érdekes hírt kapott most, az ülés alatt: rendkívüli helyzet alakult ki Vas megyében. A Gotthárd 
Televíziót Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta, aki a megyei védelmi 
bizottságot  is  vezeti.  Gersekarát  közelében  mintegy  60  db  beton  villanyoszlop  tört  el.  17 
településen nincs áram és várhatóan a hét végéig sok helyen nem is lesz áram, mert a gépek nem 
tudnak  felvonulni  a  felázott  talaj  miatt.  Elmondja  a  szentgotthárdi  lakosoknak,  hogy  az 
áramprobléma nem helyi téma, hanem az egész megyében, valamint Zala megyében is problémát 
okozott. Kéri a szentgotthárdi lakosok megértését és nyugalmát.

III: EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Fodor József:
Valamennyi  képviselő  megkapta  Szentgotthárd-Zsidahegy  városrésznek  a  kérelmét.  Szinte 
minden lakos aláírta az útproblémával kapcsolatos kérelmet. Tudja, hogy nehéz időket járnak és 
nem sok pénz jut az utakra. Több alkalommal volt kint a városrészen Fekete Tamás Műszaki 
Irodavezetővel,  valamint  Dömötör  képviselővel,  körbejárták  az  utakat.  Megállapítja,  hogy az 
úttest katasztrofális és elképesztően rossz állapotban van. Kéri, hogy amennyire mód és lehetőség 
van, ha másképpen nem oldható meg, murva kátyúzással próbálják megoldani a problémát, vagy 
a Közútkezelő Kht-tól,  vagy útjavítóktól kölcsönbe vagy megvetten bazaltzúzalékkal ezeket a 
kátyúkat  ki  kellene  egyenlíteni.  Ha  a  kérelem  nem  kerül  a  képviselő-testület  elé,  akkor  is 
elmondta  volna  a  problémát,  amely  probléma  nemcsak  itt  merült  fel,  hanem  akármelyik 
városrészen gond. Hozzáfűzi, hogy képviselni kell a lakosság érdekeit. Megkéri a Polgármesteri 
Hivatalt  és  a  Műszaki  Irodát,  amennyiben mód és lehetőség van,  valamit  javítsanak azon az 
útszakaszon, mert nagyon rossz állapotú.

Bugán József:
A  Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen  élők  jelezték  felé,  amit  Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető, valamint a Műszaki Iroda felé jelez. Máriaújfalu belterületén a közút és a Hegyalja 



út torkolatában lévő – ismeretei szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő – fahíd baleset- és 
életveszélyessé vált az utóbbi időben. Kéri a Műszaki Irodát, hogy ennek a fahídnak az állapotát 
rövid időn belül véleményezzék.

Enzsel István:
Rövid megjegyzést tesz. Amikor bejön a Polgármesteri Hivatalba, az egyik esőcsatornából folyik 
a falra a víz. Ha volna egy darab bádog, amivel meg lehetne javítani, ezt kellene tenni.

Viniczay Tibor:
Enzsel képviselőnek válaszolva elmondja, ha ilyen egyszerű lenne, biztosan könnyen megoldható 
lenne. Ennél bonyolultabb a probléma, de igazat ad Enzsel képviselőnek.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  megköszöni  a  képviselőknek  és  a 
jelenlévőknek  a  munkáját,  a  Városi  Televízió  adásán  keresztül  a  képviselő-testület  munkáját 
figyelők türelmét és a nyílt ülést 15,25 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
tovább a munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Ódor Dénes
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


