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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 24-én 13.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme.

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester, (14,34 órától 15,38 óráig nem volt jelen az 
ülésen)
Bugán József alpolgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bauer László, Bedics Sándor,
Dömötör Sándor, Fodor József,
Huszár Gábor, Labritz Béla,
Dr. Reisinger Richárd (14,04 órától) képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Enzsel István, Kissné Köles Erika,
Ódor Dénes, Virányi Balázs képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Huszár Gábor és Labritz Béla képviselők.

Viniczay  Tibor  polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket,  valamint  a  képviselő-testület  munkáját  a  Városi  Televízión  keresztül  néző 
szentgotthárdiakat,  megállapítja  a  határozatképességet  és  a  nyílt  ülést  megnyitja.  Javasolja 
felvenni napirendre a ,,Dr.  Kövesdi Zoltán ügyvéde kérelme”, valamint ,,Szentgotthárd Város 
Képviselő-testületének  Díszoklevele  cím  odaítélésére  javaslat”  című  előterjesztések 
megtárgyalását,  valamint  javasolja  zárt  ülésen  tárgyalni  a  ,,Gotthárd  kártya  bevezetésének 



vizsgálata”, valamint ,,Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím odaítélésére 
javaslat” című előterjesztéseket. Elmondja, hogy a ,,Gotthárd kártya bevezetésének vizsgálata” 
című előterjesztéssel kapcsolatban bizonytalan, mert két bizottság, az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság is javasolta 
ennek az előterjesztésnek a napirendről levételét.

Huszár Gábor:
Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  valóban  a  ,,Gotthárd  kártya 
bevezetésének vizsgálata” című napirend megtárgyalását javasolta levenni a napirendről, de nem 
azt, hogy teljesen, hanem azt javasolta, hogy a szeptemberi ülésen javasolja újratárgyalni.

Viniczay Tibor:
Az Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság azt  kérte,  hogy a  képviselő-testület  vegye le  a 
napirendről az előterjesztést, ezért felteszi szavazásra.

A képviselő-testület a ,,Gotthárd kártya bevezetésének vizsgálata” című előterjesztés napirendről 
levételét 6 igen szavazattal és 3 nem szavazattal elfogadva, a határozat többi részét egyhangúlag 
elfogadva az alábbi határozatot hozza:

153/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé az alábbi 
előterjesztések megtárgyalását:

- Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd kérelme,
- Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím odaítélésére javaslat.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi a napirendről a ,,Gotthárd 
kártya bevezetésének vizsgálata” című előterjesztést.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  a 
,,Szentgotthárd  Város  Képviselő-testületének  Díszoklevele  cím  odaítélésére  javaslat”  című 
előterjesztést.

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:
Lakáskoncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Pü. Biz. jav.) és 4. sz. (Eü. Biz. jav.) melléklet

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. (Okt.. Biz. jav.)

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
SZOI alapdokumentumainak módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
SZOI kérelme napközis álláshelyhez.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium álláshely betöltése iránti kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester



Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Együttműködési megállapodások.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

7./ Napirendi pont:
A Városi Gondozási Központ szakmai programjának és SZMSZ-nek módosítási kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ bővítése nyugdíjas lakásokkal.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
A közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályairól szóló szabályzat módosítása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Városi Televízió átalakítása, közhasznúvá minősítése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
Közérdekű adatok közzététele Szentgotthárd Város Önkormányzatánál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5.sz. melléklet



13./ Napirendi pont:
A fluktuáció vizsgálata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
Karácsony Határok Nélkül 2010. előkészítése.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című pályázat, kódszám: 
NYDOP-2009-5.1.1./C.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázat.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

19./ Napirendi pont:
A 3/2009. (II. 26.) ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

20./ Napirendi pont:
Önkormányzat vagyona rendeletmódosítás.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 27. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

21./ Napirendi pont:
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (Ipari park I. ütem).
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

22./ Napirendi pont:
Helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  módosításának  kezdeményezése  (Aquapark  és 
környéke).
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

23./ Napirendi pont:
S 7 gyorsforgalmi őt előzetes környezeti tanulmánya.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

24./ Napirendi pont:
Erdő értékesítés Fuisz Géza.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

25./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása Simon Lajos.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

26./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása 1417/1 és 1417/15 hrsz-ú ingatlan.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 33. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

27./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem Kenéz Zsolt.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 34. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet



28./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 15. fszt. 2. szám alatti lakás értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 35. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

29./ Napirendi pont:
Baross Gábor utca 8. ingatlanok átvétele, felújítási igénye.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 36. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

30./ Napirendi pont:
Földhasználati szerződés módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 37. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

31./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 38. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

32./ Napirendi pont:
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd kérelme.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 39. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

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

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

Viniczay Tibor:
Az előző képviselő-testületi ülés óta

Május 29-én Budapesten a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetgazdálkodási 
szakállamtitkárával,  Dióssy  László  Úrral  tárgyalt  a  Rába  árvízvédelmi  töltésének  fejlesztési 
lehetőségeivel kapcsolatban.



Június 2-án délelőtt Bugán József alpolgármester úrral Dr. Balázs Péter külügyminiszter Úrnál 
tettek látogatást. Tájékoztatták a minisztert a hulladékégető elleni küzdelmük jelenlegi állásáról 
és határozott minisztériumi érdekérvényesítési képviseletre kérték fel.
A délután  folyamán  Dr.Michael  Zimmermann  az  Osztrák  Köztársaság  budapesti  nagykövete 
meghívásának eleget  téve  alpolgármester  úrral  részt  vettek  a  heiligenkreuzi  hulladékégetővel 
kapcsolatos megbeszélésen, melyen képviseltette magát a BEGAS AG Simandl Rudolf igazgató 
személyében és Dr. Horváth István hazánk bécsi nagykövete is jelen volt.
Szintén ezen a napon Szentgotthárdra látogatott Dr. Bostyán Zsöks Úr a határon túli szlovének 
minisztere. Az Önkormányzatot a fogadásán Pochán Miklós alpolgármester képviselte.

Június 3-án a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. és a Business Heiligenkreuz Kft. taggyűlésén Pochán 
Miklós alpolgármester képviselte az Önkormányzatot.

Június 3.  és 4.  között  a III-IV. korcsoportos leány labdarúgó diákolimpia országos döntőinek 
adott otthont Szentgotthárd, melyen a helyi csapat elnyerte a Magyar Köztársaság Diákolimpiai 
Bajnoka címet. Gratulál  a helyi csapat lányainak, valamint a felkészítő tanárnak,  Bartakovics 
Csabának, aki a legjobb edzői és Horváth Ildikónak, aki a legjobb kapus címet nyerte el. Ezúton 
is megköszöni a szervezők munkáját, mellyel népszerűsítették Szentgotthárd hírnevét.

Június 5-én negyedik alkalommal került megrendezésre Szentgotthárdon a Kistérségi Forgatag 
elnevezésű  májusfa  kitáncolással  egybekötött  nyárköszöntő  program  a  szentgotthárdi  Civil 
Fórum szervezésében, melyen Virányi Balázs és Labritz Béla képviselők vettek részt.
Szintén ezen a napon Rátót község önkormányzata Trianoni megemlékezését tartotta, melyen az 
Önkormányzatot Bugán József alpolgármester képviselte.

Június 6-án XII. alkalommal ünnepelte a város a fiatalokat a Szentgotthárdi Ifjúság Napja a SZIN 
alkalmából.  A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  szakított  az  elmúlt  évek  programtervével. 
Játékos,  kalandos  vetélkedőt  szerveztek  a  fiataloknak,  melynek  folyamán  megmutathatták 
ügyességüket, kreativitásukat.

Június 7-én Szentgotthárdon és térségében törvényesen lezajlott az Európai Parlamenti választás, 
rendkívüli esemény nem történt a szavazókörökben.

Június 8-án Pedagógus Nap alkalmából városi pedagógusnapi ünnepség megtartására került sor a 
színházban, melynek keretében átadásra került Szentgotthárd Város Közoktatásáért díj Barabásné 
Sass Ibolya a SZOI Széchenyi István Általános Iskola tanára és Faschingné Libricz Irén a SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára részére. 
A Nyugat-magyarországi  egyetem Gyémánt  díszoklevelet  adományozott  Mesics  Károlynénak 
valamint Vörös Ilonának, az Arany János Általános Iskola nyugdíjas pedagógusainak. Elismerést 
és jutalmat kaptak azok a pedagógusok is, akik az Önkormányzat minőségirányítási programja 
alapján a 2008. évi kompetenciamérésen kimagasló eredményt értek el.
A  Magyar  Köztársaság  Oktatási  és  Kulturális  Minisztere  nyugdíjba  vonulása  alkalmából 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Variné Trifusz Mária, Horváth Sándorné, Hegyi 
Lászlóné, Domiterné Horváth Eszter, és Kovács László részére. Gratulál minden kitüntetettnek, 
jó erőt, egészséget kíván nekik.



Június  9-én  Ács  Sándorral,  a  GYSEV  vezérigazgató  helyettesével  és  Bebes  István 
polgármesterrel tárgyaltak – a tárgyalásokon Bugán József alpolgármester is részt vett.
Ugyanezen a napon a General Motors Powertrain Kft igazgatójával, Soós Szilveszterrel tárgyalt a 
gyár jelenlegi helyzetéről, a következő időszak lehetőségeiről.

Június 13-án a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény 8. osztályos diákjainak ballagási ünnepségét 
tartották Szentgotthárd városában.

Június  20-án  szombaton  Farkasfán  felavatásra  került  a  játszótér,  melyen  az  Önkormányzatot 
Bugán József alpolgármester, Dömötör Sándor és Fodor József képviselők képviselték.

Június  21-én  a  Goricko  Oldtimer  Klub  150  fős  képviselete  utazott  át  Szentgotthárdon.  Az 
Önkormányzat nevében Bugán József alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.

Június 26-tól a Pannon Kapu Kulturális Egyesület újra megrendezi a Városházi Esték sorozatot, 
melyre mindenkit szeretettel és tisztelettel várnak.

Az  elmúlt  héten  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  intézményben  zajló  érettségi 
vizsgáztatás kapcsán az Oktatási Hivatal észrevételezte, hogy véleményük szerint a középszintű 
német  és  angol  előrehozott  érettségi  vizsgára  jelentkezettek  közül  a  nyelvi  előkészítő 
tanfolyamon tanulók nem jogosultak érettségizni, mivel a 13. évfolyam anyagából nem tettek 
osztályozó vizsgát.  Ugyanezt állapították meg az egy fő nyelvi előkészítős tanuló testnevelés 
előrehozott  érettségijén  is.  Ennek  alapján  az  érettségi  vizsgabizottság  a  nyelvi  előkészítős 
tanulókat  nem  engedte  szóbeli  vizsgázni  idegen  nyelvből  és  testnevelésből,  törölte  őket  a 
vizsgajegyzékből. Az ügyről tudomást szerezve azonnali vizsgálatot kért, melynek eredményéről 
a legközelebbi képviselő-testületi ülésen tájékoztatják a képviselő-testületet és a közvéleményt.

Tájékoztatja a lakosságot, a szentgotthárdiakat, hogy 2009. június 30-án, kedden a Polgármesteri 
hivatal 11,30 óráig fogadja az ügyfeleket. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 
2009.  július  1-én,  szerdán a  köztisztviselők napja,  amely munkaszüneti  nap,  a  Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.

A  két  ülés  között  történt  fontosabb  események  kapcsán  kérdéseket,  észrevételeket  vár  a 
jelenlévőktől.

Bedics Sándor:
A polgármester  érettségi  tájékoztatójához szól  hozzá a  III.  Béla  Szakképző Iskola  intézmény 
vonatkozásában. Az intézmény helyi  tanterve alapján a nyelvi  előkészítő évfolyamon tanulók 
idegen  nyelvből  és  testnevelés  tantárgyból  a  12.  évfolyam  végére  teljesítik  a  központi 
követelményeket, ezért a 13. évfolyam tananyagából nem tettek osztályozó vizsgákat. Mint azt a 
polgármester említette, az Oktatási Hivatal ellenőrzése ezt nem tartotta helyénvalónak és ezért 
állásfoglalása alapján az érettségi vizsgabizottság nem engedte e tanulókat előrehozott érettségi 
vizsgát tenni. Azt is elmondta a polgármester, hogy jelenleg mind az Oktatási Hivatal, mind a 
Polgármesteri  Hivatal  további  vizsgálatokat  folytat  e  tárgykörben.  Függetlenül  a  vizsgálatok 
eredményétől a TV nyilvánossága előtt kollégái és a maga nevében elnézést kér az intézmény 
12/A. osztályos tanulóitól, szüleitől az elszenvedett kellemetlenségekért. Ígéri, hogy akár az őszi 
vizsgaidőszakban,  akár  jövőre  a  rendes  érettségi  alkalmával  vizsgáznak  a  tanulók,  a  lehető 



legjobb körülményeket  biztosítják  számukra  annak érdekében,  hogy minél  jobb eredménnyel 
teljesíthessék érettségijüket. Megköszöni az érintett tanulók és szülők megértését.

Bedics Sándor képviselő 13,20 órakor távozott az ülésről.

Bugán József:
Ahogy a polgármester a két ülés közti beszámolójában említette, az elmúlt hetekben, hónapokban 
több alkalommal volt arra lehetőség, hogy a magyar kormány tagjaival folytassanak tárgyalásokat 
egyrészt  az  OPEL szentgotthárdi  gyára  jövőjében  ügyében,  másrészt  pedig  a  heiligenkreuzi 
probléma megoldása kapcsán. A polgármester részben említette ezt a témát, hol jó, hol kevésbé 
bíztató híreket kaptak a magyar kormány tagjaitól. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Szabó 
Imre magyar környezetvédelmi miniszter tegnap tárgyalt Bécsben az osztrák környezetvédelmi 
miniszterrel és többek között érintették a Rábának és a Lapincsnak, valamint a heiligenkreuzi 
hulladékégetőnek  a  kérdését  is.  A legfrissebb  kiadott  MTI  hír  szerint  a  Rába  akcióprogram 
részeként  a  Rába  folyó  a  bőrgyárakra  felszerelt  szűrőberendezések  révén  hamarosan  a  régi, 
eredeti  tiszta  állapotában  fog  folyni  Szentgotthárd  város  határában.  Szó  szerint  említi  a 
heiligenkreuzi problémának a felvetését. Azt írja az MTI, hogy a heiligenkreuzi hulladékégető 
kapcsán  a  megbeszélésen  elhangzott,  a  független  osztrák  környezetvédelmi  szenátus  még 
vizsgálja az égetőmű engedélyezéséről szóló burgenlandi hatósági döntéshez benyújtott magyar 
fellebbezéseket,  melyeket  többek  között  az  Őrségi  Nemzeti  Park,  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, számos helyi lakos és civil szervezet kezdeményezett. Szabó Imre kijelentette, a 
környezetvédelmi  tárca  továbbra  is  minden  segítséget  megad  annak  érdekében,  hogy  a 
szentgotthárdiak érvényt szerezhessenek érdekeiknek és az osztrák szövetségi kormány közvetítő 
szerepét kérte annak érdekében, hogy a heiligenkreuzi hulladékégető az országhatártól távolabb 
osztrák területen épüljön meg. Elmondja, hogy van még egy pozitívum, nemrégen az osztrák 
partnerekkel  együtt  Mogersdorf  község  Önkormányzatának  vezetője,  Josef  Korpich  Úr,  a 
polgármester és az osztrák és magyar civil szervezetek aláírásával egy petíció benyújtására került 
sor  az  Európai  Unió  Petíciós  Bizottságához,  amelyre  a  napokban  érkezett  válasz  annak 
tekintetében,  tájékoztatták  polgármester  Urat,  hogy  az  Európai  Unió  Petíciós  Bizottsága 
megvitatta a petíciót, majd azt a döntést hozta, hogy az általuk felvettek az Európai Parlament 
eljárási szabályzatának megfelelnek, mivel az említett a heiligenkreuzi hulladékégető szerepe az 
Európai Unió tevékenységi körébe esik. A Bizottság elkezdte a petíció vizsgálatát és azt a döntést 
hozta, hogy felkéri az Európai Bizottságot, hogy a probléma különböző aspektusainak előzetes 
megvizsgálására hozzon létre munkacsoportokat. A Bizottság továbbra vizsgálja a petíciót, amint 
rendelkezik  a  szükséges  információkkal  és  erről  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatát 
tájékoztatni  fogja,  illetve az érintetteket.  Van kevésbé pozitív  hír  is  a  heiligenkreuzi  ügyben, 
addig, amíg a magyar kormány kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni az ügyben, hogy az 
osztrák  kormánnyal  eredményeket  érnek  el  a  tárgyalásokban,  mint  a  Rábát  illetően,  addig 
Szentgotthárdon  valamennyi  érintettnek,  az  Önkormányzatnak,  a  civil  szervezeteknek  és  a 
szentgotthárdi  polgároknak  is  meg  kell  tenni  mindent  annak  érdekében,  hogy  megpróbálják 
megelőzni  a  személyes  véleménye  szerint  Szentgotthárd  jövőjét  befolyásoló  hulladékégető 
megépülését.  Ez  a  helyi  összefogás  csak  akkor  hozhat  eredményt,  ha  minden  résztvevője 
feltételek nélkül és együttműködve működik ebben a munkában közre. 2008. augusztus 27-én 
elég viharos körülmények között tárgyalt a képviselő-testület egy olyan előterjesztést, amely a 
GYSEV fejlesztését segítette volna elő és segíti elő. 2008. augusztus 27-én a képviselő-testület 
elé került egy előterjesztés, amelyben azt kérte a GYSEV, hogy a szentgotthárdi Önkormányzat 
közigazgatási területén belül lévő 5 vasúti átjáró megszüntetését kérte azért, hogy a Szombathely-



Körmend-Szentgotthárd vasútvonal mintegy 50 milliárd Ft-os beruházási projektje megfeleljen, 
megfelelhessen  az  európai  normáknak.  Ez  az  előterjesztés  és  az  ezt  követő  határozat 
meglehetősen  nagy  vitát  váltott  ki  a  képviselő-testületben.  Nem  tudja,  hogy  szükséges-e 
felidéznie  az  előterjesztés  tartalmát,  tényként  elmondja,  hogy  vasúti  szelvényszámonként 
megoldható ott vasúti átjáró, amelyből azt kérte a GYSEV, hogy ezeknek a vasúti átjáróknak a 
megszüntetéséhez a képviselő-testület járuljon hozzá. Az előterjesztésben 5 vasúti átjáróról volt 
szó, amelyeket érintett volna a GYSEV fejlesztése. Ezt követően hozott a képviselő-testület egy 
határozatot, amely két pontból áll. Erre a két pontra emlékezteti a képviselő-testületet, valamint a 
szentgotthárdi polgárokat. Ismerteti a 203/2008. számú képviselő-testületi határozatot:

203/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudatában  van  annak,  hogy 
Szentgotthárd-Szombathely  vasútvonal  korszerűsítése  Szentgotthárd  és  térsége  szempontjából 
elengedhetetlen.  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő – testülete  a  GYSEV Zrt 
által a vasút korszerűsítésének terveihez kapcsolódóan kért hozzájárulás kapcsán - mely az 1685 
+ 54 számú, az 1663 + 88 számú, az 1643+01 számú, az 1698+29 számú, valamint az 1703+52 
számú vasúti szelvényezésben található vasúti átjárók megszüntetését jelentené – a következő 
döntést hozza: 
Az  1685  +  54  számú  vasúti  szelvényben  található  átjáró  megszüntetéséhez  az  esetleges 
hozzájárulását  csak  a  Heiligenkreuzi  Ipari  Parkban  tervezett  hulladékégető  építési  engedélye 
iránti kérelem jogerős elbírálásának függvényében adja meg. 
Az  1663  +  88  számú  vasúti  szelvényben  lévő  vasúti  átjáró  megszüntetése  a  helyi  építési 
szabályozási tervvel ellentétes. 

2.)  A  képviselő-testület  kéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  vasút  és  az  ipari  parkok 
fejlesztésével kapcsolatos anyagokat továbbra is terjessze a képviselő-testület elé.

Az 1685 + 54 számú vasúti szelvényben található átjáróval kapcsolatban elmondja, ez a Malom 
úti  vasúti  átjáró,  az  előterjesztésből  idéz:  a  Malom úti  vasúti  átjáró  megszüntetése  nélkül  a 
szentgotthárdi vasútállomás bővítése nem lehetséges. A képviselő-testület azt a határozatot hozza, 
hogy addig nem mond le a Malom úti vasúti átjáróról, amíg Heiligenkreuz kérdése el nem dől. A 
képviselő-testület nem járult hozzá 3 vasúti átjáró megszüntetéséhez, egy vasúti átjáróra pedig azt 
mondta, hogy az érvényes építési szabályozási tervvel ellentétes. A 203/2008. számú képviselő-
testületi határozatban a képviselő-testület azt kérte a Polgármesteri Hivataltól, hogy a vasút és az 
ipari parkok fejlesztésével kapcsolatos anyagokat továbbra is terjessze a képviselő-testület elé. 
Ezt a határozatot 2008. augusztus 27-én hozta meg a képviselő-testület. A napokban jutott az a 
tudomására,  hogy  a  GYSEV  Zrt  megkapta  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóságtól  már  2008. 
októberében az általa említett fejlesztési projektnek a teljes létesítési engedélyét. Ez a létesítési 
engedély a szentgotthárdi Önkormányzathoz 2008. október 7-én érkezett érkeztető bélyegzővel, 
egy vastag és terjedelmes anyag, hangsúlyozza, hogy 50 milliárd Ft-os fejlesztési projektnek a 
létesítési engedélye. Felmerült benne néhány kérdés, mely kérdéseket feltesz és szóban szeretne 
rá  választ  kapni,  illetve  később,  15  napon  belül  írásban  is  szeretné,  ha  tájékoztatná  a 
Polgármesteri Hivatal az alábbiakról. Ismerteti az 1. kérdést. A képviselő-testület 2008. augusztus 
27-i ülésére a GYSEV Zrt vasúti átjáró megszüntetési kérelme megnevezésű előterjesztése miért 
tartalmazott 5 db vasúti átjárót annak ellenére, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 
GYGSEV Zrt kérelmében csak 3 db található? Ismerteti a 2. kérdését: a fenti előterjesztésben 



található 5 db vasúti átjáró közül információi szerint csak 2 van a szentgotthárdi Önkormányzat 
tulajdonában. Mi indokolta azt, hogy a jelzett ingatlanokon a vasúti átjárók megszüntetése annak 
ellenére, hogy az ötből 3 nem az Önkormányzat tulajdona, mégis állást foglalt benne a képviselő-
testület?  Az  előterjesztést  az  illetékes  bizottságok  tárgyalták,  valamint  tárgyalta  a  képviselő-
testület is. Annak ellenére, hogy nem ismert a képviselő-testület szerepe a 3 átjáró kapcsán, a 
későbbiek  során  azonban  e  témában  született  határozat  és  amennyiben  az  abban  foglaltak 
megvalósultak  volna,  akkor  kijelentheti,  ez  még  szerencsés  is  lett  volna  az  Önkormányzat 
számára. Ismerteti a 3. kérdését. Az előterjesztés lezárását követő határozathozatalon a 203/2008. 
számú  képviselő-testületi  határozat  2.  pontja  nem  került  végrehajtásra,  ugyanis  a  Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 2008. szeptember 18-án kiadta a GYSEV Zrt részére a létesítési engedélyt. 
Kérdezi,  miért  nem  kapott  erről  tájékoztatást  az  elmúlt  9  hónapban  a  polgármester,  az 
alpolgármesterek és a  képviselő-testület,  mint  ahogy az előterjesztésben meg volt  határozva? 
Van-e ennek felelőse az Önkormányzatnál? Ismerteti a 4. kérdését.  Az előterjesztés szerint az 
1685 + 54 szelvényszámú Malom úti vasúti átjáró a Szentgotthárd 1546 helyrajzi számú ingatlan 
megszüntetése nélkül a vasútállomás bővítése nem lehetséges.  A KO/VF 463/39/2008. számú 
ügyirat létesítési engedélyében erre nincs utalás. Mi a valós tényállás e tekintetben, mit tartalmaz 
a  2499/28/2007.  számú,  a  létesítési  engedély  10.  oldalán  hivatkozott  határozat?  Kéri  a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a mellékelt és a jegyzőkönyvben szó szerint rögzített kérdésekre 
most szóban, vagy pedig az ülést követő 15 napon belül számára írásban válaszolni szíveskedjen 
a  Polgármesteri  Hivatal.  Fontosnak és jelentősnek tartja,  a heiligenkreuzi  hulladékégető ellen 
felhozott érveik egyike csúszhat ki a kezükből, ha ezekre a kérdésekre megnyugtató választ nem 
kapnak a közeljövőben.

Labritz Béla:
A Rábával kapcsolatosan a várost érintő egy-két gondolatot hozzáfűz az előzőekhez. Egy évvel 
ezelőtt megígérte, hogy az ún. indiai keserűfű irtásával kapcsolatos lehetőségek felől érdeklődik. 
Ez a dísznövényként Európába, Magyarországra hozott növény nem irtható sem vegyszerrel, sem 
egyéb módon, gyökerestül leehet csak eltávolítani. Tudni kell, hogy a város közterületein már 
megjelent. Tudni kell azt is, hogy a Rába Kaszagyár és Gimnázium közötti oldalán szinte már 
összeér ez a növény, borzasztó látványt nyújtva. Az a kérése, hogy a lehetőségek szerint akár az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, akár a közmunka program keretében kaszálás után ezt a 
növényt ki kell tépni, gyökerestül el kell távolítani, el kell égetni. Ez az egy módja van annak, 
hogy az elburjánzott és a köztereken is megtalálható növény eltűnjön a városból. A probléma 
országos és azt mondja, a parlagfű ehhez képest egy századrangú kérdés.

Viniczay Tibor:
Az OPEL gyárral kapcsolatban elmondja, hogy több olyan lehetőség kínálkozik a gyár számára, 
amely  a  következő  5-15  éves  periódusban  egy  biztos  munkalehetőséget  kínálhat.  Amint  a 
tárgyalások  olyan  stádiumba  kerülnek,  akkor  az  első  a  képviselő-testület  lesz,  amelyet 
tájékoztatni fog. A munkahely megtartással kapcsolatos területről beszélhet. A gyár munkahely 
megtartással kapcsolatos pályázatot nyújtott be és tudomása szerint sikerrel fog járni, a következő 
időszakban nagy valószínűséggel nem várható létszámcsökkentés,  mert  a menedzsment olyan 
programot dolgozott ki, amellyel a jelenlegi munkahelyeket és a létszámot meg tudják tartani. 
Megkérdezi Fekete Tamás műszaki irodavezetőtől, hogy Bugán alpolgármester kérdéseire írásban 
kapnak-e választ?



Fekete Tamás:
Igen.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

154/2009. 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:
Lakáskoncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. (Pü. Biz. jav.) és 4. sz. (Eü. Biz. jav.) melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztésben kollégái részletesen felsorolták azokat a lehetőségeket,  amelyeket mind a 
szociális,  mind  a  bérlakás  és  mind  az  önkormányzati  általános  lakásigényekkel  kapcsolatos 
lehetőségek tartalmaznak. Ezeknek az aktualitását és a következő időszak lehetséges fejlesztési 
irányait tartalmazza az előterjesztés. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 
valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra 
ajánlotta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

155/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Lakáskoncepció 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  Szentgotthárd  Város 
lakásfelújítási programtervét az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint fogadja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Műszaki Iroda



3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. (Okt.. Biz. jav.)

Viniczay Tibor:
A Sportkoncepcióban  szerepel,  hogy  az  ott  megfogalmazott  célokat  időközönként  felül  kell 
vizsgálni,  illetve  meg  kell  határozni,  hogy  milyen  területeken  vannak  elmaradva  a  célokhoz 
képest  és  milyen  összegzésekkel  tudják  a  további  munkájukat  folytatni,  ezt  tartalmazza  az 
előterjesztés  a  sporttal  kapcsolatos  napi  problémák,  az  infrastruktúrák,  a  különböző 
szentgotthárdi  sportolási  lehetőségek összefoglalásaként.  A napirendet  az Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta meg és elfogadásra ajánlotta.

Huszár Gábor:
Kiegészítést nem fűz az anyaghoz, hanem információt oszt meg a képviselő-testülettel és a város 
lakosságával. Egy vetített előadásban felvázolja azt, mi az a program, ami elindult az iskolákban 
azért,  mert  érzése  szerint  a  Sportkoncepció  egyik  legfontosabb  tétele  az,  hogy  a  gyermekek 
egészséges életmódot folytassanak és megfelelő körülmények között tudjanak sportolni, valamint 
úgy nőjenek fel, hogy az javukra váljon. Röviden bemutatja ezt a programot. Az előzményekről 
elmondja, hogy Magyarországon 2004. és 2008. között elindult az elhízás tudományi társaság és 
az Önkormányzati Minisztérium támogatásával egy felmérés, amely kimutatta az általános iskolai 
tanulók  túlsúlyát  és  elhízottságát.  Ez  az  anyag  egy  szlovén  sportkonferencián  is  elhangzott, 
természetesen nem a teljes anyagot vetíti ki a képviselő-testületnek. A grafikont látva kiderül az, 
hogy Magyarországon a 10-11 éves korosztály,  tehát a 4. osztályos gyermekek közel 17 %-a 
túlsúlyos. Döbbenetes, hogy ezen belül kb. 10-13 %-uk az, amely kórosan elhízottnak mondható. 
Ha ezt hosszútávra kivetítik az ezzel foglalkozó szakemberek, akkor megállapítható, hogy ha ez a 
trend továbbra is folytatódik, 40 éves korukban a most, 10-11 éves korukban elhízott gyermekek 
potenciális  vásárlói  lesznek az  egészségügynek.  Kik kerültek  be  ebbe  a  programba? Győrtől 
Tatabányáig, Nagykanizsától Szentgotthárdig 9 olyan intézmény van, amely ingyen, a támogatást 
elnyerve be tudott  kerülni ebbe a programba. Lehet látni  a vizsgált  mintának a gyakoriságát, 
összesen  853  tanulóról  van  szó,  közel  annyi  fiú  és  leány.  Milyen  módszerekkel  történt  a 
vizsgálat? Az első módszer egy hagyományos antropometriai felmérés, amely a testmagasságtól a 
csípő  és  has  kerületig,  a  lábszárredőig  és  egyéb  más  paramétereket  hivatott  felvenni  a 
gyerekekről, ezzel két indexet lehetett megállapítani, a metrikus és a plasztikus indexet. Az egyik 
a  vizsgált  egyénnek  a  kerekdedsége,  a  másik  index  pedig  a  csontozatnak  és  az  izomnak  a 
szervezeten belüli arányát mutatja. Ezzel egy időben elindult egy teljesen újfajta műszernek a 
beüzemelése Magyarországon, ez az ún. Imbadi 720 típusú multifrekvenciás készülék, amellyel a 
gyermekek mezítláb ráállva a gépre és két katódot megfogva olyan adatokat tudnak továbbítani a 
gép  felé,  amelyek  a  szervezetük  zsírtartalmát,  izomtartalmát,  csontozatát,  belső  szerveinek 
arányát  pontosan  meg  tudja  mondani.  A  hagyományos  antropometriai  rendszer  és  ez  a 
testösszetételt mérő műszer csak együtt tud valós adatot adni. A 2. módszer 40 gyakorlatból álló 
program, amit minden testnevelés órán minden gyerek meg el fog végezni. Meg fogják nézni, 
hogy az emelt pulzusszámmal járó aktív mozgás milyen változásokat fog 3 hónapos, féléves és 
egy éves időtartam alatt okozni. 3 gyakorlat lett kiválasztva, melyek jól jeleznek vissza bizonyos 
dolgokat. Az egyik gyakorlat a robbanékonyságot mutatja, 5 m-re el kellett dobni egy labdát, 15 
m-en belül megfogni és azt mérték,  hogy mennyi idő alatt mérte utol a gyerek a labdát. 3-4 



másodpercet kell ezzel számolni, tehát jól szaladnak ezek a gyerekek. A 2. gyakorlat a hasizom, 
törzsizomzat mérése, lebegőülést kellett végezni labdával. A 3. vizsgált gyakorlat során dekázni 
kellett  a labdával.  A 3. módszer, ami tudományossá teszi  ezt  a vizsgálatot arról  szól, hogy a 
gyerekekre  rácsatolnak  egy  polárórát  és  az  órával  a  megfelelő  gyakorlatokban  ellenőrzik  a 
pulzusszámukat.  Lehet  látni,  hogy egy-egy tanuló  egy-egy gyakorlatnál  milyen  szívritmussal 
tudja azokat elvégezni. Vannak gyerekek, akik 130-as pulzussal, de sajnos vannak, akik 170-180-
as pulzussal végzik el ugyanazokat a gyakorlatokat. Ebből következik, hogy a vizsgált egyénnek 
milyen  a  kondíciója,  milyen  a  kondícionális  kompetenciája.  Elmondja  az  eredményeket, 
hangsúlyozza, hogy még csak az 1. mérésről van szó, tehát ezek még nem teljes körű vizsgálatok. 
Megdöbbentő eredményeket kaptak, amit a két ülés közti anyagban az iskola védőnője leírt, hogy 
az általános iskolában a tanulók 30 %-a túlsúlyos, a gimnáziumban a tanulóknak közel 40 %-a 
túlsúlyos,  az  ebben  a  vizsgálatban  teljesen  visszaigazolódik.  A hasüregen  belüli  zsír  és  a 
testtömegre vetített zsír 18 és 17 % között van, tehát a 9 éves gyermekeknél azt látják, hogy közel 
20 %-os zsírtartalommal rendelkeznek. A kutatók azt mondják, hogy 20 % feletti zsírtartalom már 
kóros  elhízásra  utal.  Hozzáfűzi,  valósak  azok  az  adatok,  amelyeket  az  iskolai  védőnő  is  a 
képviselő-testület elé tár. 10 és 11 éves gyermekek mért adatait mutatja a táblázat,  a 11 éves 
gyerekek egy kicsit visszaállnak, kevésbé elhízottak, de ez nem a visszamért adat, hanem az 1. 
mérésnek az adata.  Melyek a tapasztalatok és a lehetőségek? Minden órát  videóra vett,  tehát 
videó elemzéseket tudnak készíteni a testnevelés órákról. Tanulási nehézségre utaló jeleket lehet 
megállapítani,  hiszen  a  videón nyomon tudják  követni,  hogy ki  az  a  tanuló,  aki  ugyanazt  a 
gyakorlatot teljesen fordítva végzi el, ez utalhat tanulási nehézség zavarra, ha a két agyfélteke 
között fordított kontaktus van. Emelt pulzusszám játszva, 140-150-es pulzusszámot tudnak elérni 
a gyerekeknél úgy, hogy szinte észre sem veszik. Ismerteti, hogy a stressz szűrésnél miről van 
szó. Ezek között a gyerekek között van olyan 10 éves, akinél amikor elindították a gyakorlatot, 
227-es  pulzust  produkált.  Ez  a  gyermek annyira  izgult,  hogy vele  mi  fog  történni.  Abban a 
pillanatban, amikor ez a gyermek kézbe vette a labdát, visszaállt a pulzusa 170-180 közé, egy 
viszonylag nyugodt pulzuson elvégezte a gyakorlatokat. Tehát tudják jelezni a tanító felé, hogy 
amikor kihívja felelni ezeket az ún. stresszes tanulókat, akkor egy kicsit nyugtassa meg őket és 
máshogy álljon neki bizonyos helyzetekben. Nem mindegy, hogy valaki 40 éves koráig az életet 
milyen stresszesen éli le. Lehet, hogy munkahelyváltásra kényszerül, mert nem bírja elviselni a 
napi  terhelést.  Ha  ezeket  általános  iskolában ki  tudják  szűrni,  akkor  sokat  tudnak segíteni  a 
gyerekeknek és a tanítóknak. Sportágválasztási tanácsokat tudnak adni. Ezeket az eredményeket a 
szülők  és  a  fenntartó  megismeri,  akkor  jobb összhangban tudnak lenni  az  otthonnal,  talán a 
fenntartótól is több pénzt tudnak a közeljövőben kicsikarni. Amikor a vizsgálat eljut a féléves 
stádiumba, akkor egy rövid összefoglalóval ismét jelentkezni fog.

Viniczay Tibor:
Megköszöni  a  prezentációt,  amely  számára  rendkívül  érdekes  volt,  komoly  sportnevelést  és 
sportkoncepciót  az  ilyen  tudományos  mérések  felhasználásával  lehet  hosszabb  távon 
eredményesen végezni, mindenképpen értékes ez a munka amely elindult, ezt folytatni kell.

Fodor József:
Az anyagot összességében nagyon jónak tartja. Egy-két dolgot helyre tesz, ami nem úgy van. 
Említi  az  anyag  a  városrészi  sportkörök  helyzetét  érintőlegesen.  Úgy  említi,  hogy  a  városi 
sportkörben Zsida, Farkasfa és Rábafüzes megszűnt. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 3 
sportkör  nem  megszűnt,  hanem  szünetelteti  a  működését,  arra  várva,  hogy  ha  valamikor 
támogatást  kap, ezek az egyesületek újra indulnak. Valamennyi sportkörnek a köszönetét  kell 



kifejezni,  mert  azokat  az  értékeket,  amelyeket  az  Önkormányzat  valamikor  finanszírozott, 
karbantartják,  vigyáznak  az  állagára,  rendben  tartják  a  környezetüket.  A Lurkó  sportkörnek, 
amely amatőr és  magánpénzekből  finanszírozott  öntevékeny csoport,  jelenleg Zsidán vannak, 
örömmel  adták  nekik  használatba  a  pályát,  az  öltözőt,  minden  olyan  kelléket,  ami  ennek  a 
csoportnak a működéséhez szükséges. A következő a kistérségi bajnokságnak a léte,  kérdése. 
Nagyon igaza van az előterjesztőnek, hogy csak úgy működhet és úgy jöhet létre, ha azok a 
kistérségi csapatok, akik ebben részt kívánnak venni, öntevékeny kis csoportban működnek, ami 
azt jelenti, hiába nyeri meg a csapat a bajnokságot, feljebb nem léphet, csak arra való, hogy a 
saját városrésznek vagy a falvaknak a sportigényét elégítse ki, a mozgás lehetőségét biztosítsa. 
Ezt nem mondaná ,,kalózbajnokságnak”, mint ahogy megjegyzi az előterjesztés, mert működik a 
magyar és a szlovén határon átnyúló öregfiúk bajnoksága, amelyben 3 magyar résztvevő van, 
Rábatótfalu, Felsőszölnök és Szentgotthárd-Zsida öregfiúk csapata. Nagy a köz-megelégedettség, 
a  látogatottság,  szép nézőszám előtt  sikeresen folytatódik ez a  játék.  Más kategória,  mint  az 
ifjúságé, mert ha ezt a kistérségi bajnokságot megszervezik, nem működik a magasabb osztályba 
lépés  lehetősége.  Heves  megyében kistérségi  tömegsport  jelleggel  működik  a  bajnokság.  Azt 
kívánja, hogy ami a Sportkoncepcióban le van írva, sikeresen valósuljon meg.

Huszár Gábor:
Lehet, hogy csak meg nem értésből adódik, az előterjesztésben az Iskolai sportpályák címszó 
alatt a következő szerepel: Fenntartásuk valamennyi oktatási intézménynél kötelező a jövőben is. 
Érzése szerint ide be kellene írni, hogy ez kinek a felelőssége. Konkretizálni kellene, hogy ez az 
intézmény  feladata,  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  feladata,  a  képviselő-testület 
évente eldönti, hogy kinek a feladata, de úgy gondolja, hogy kicsit lóg a levegőben.

Viniczay Tibor:
Szerinte  a  Sportkoncepcióban benne van,  hogy az iskolai  sportpályák fenntartása az  oktatási 
intézménynél  kinek  a  feladata.  A jelen  előterjesztés  a  Sportkoncepció  felülvizsgálata,  amely 
megerősíti, hogy a továbbiakban is kötelező az iskolai sportpályák fenntartása. Úgy emlékszik, 
hogy még a csarnoknál is kitértek arra, hogy a csarnok finanszírozása hogy működik.

Huszár Gábor:
Azt  javasolja,  hogy  az  iskolai  sportpályák  fenntartása  az  intézmény  költségvetésében 
elkülönítendő, vagy fenntartása a költségvetési üzem feladata.

Viniczay Tibor:
Semmiképpen  nem  javasolja,  hogy  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  feladataként 
határozza ezt meg a képviselő-testület, szerinte ezt egyértelművé kell tenni, ha bizonytalan, az 
iskolai sportpályák fenntartása az oktatási intézményt fenntartó kötelezettsége.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

156/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a 
Sportkoncepcióról  készült  beszámolót  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  iskolai  sportpályák 
fenntartása az oktatási intézmények fenntartóinak a kötelezettsége.



Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Viniczay Tibor:
A  jegyző  most  olvasta  a  Sportkoncepciót  és  azt  mondja,  hogy  benne  szerepel  a 
Sportkoncepcióban, hogy az iskolai sportpályák fenntartása kinek a kötelezettsége.

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
2006.  évben  a  95/2006.  számú  határozattal  rendelkezett  a  képviselő-testület  a  Települési 
Esélyegyenlőségi  Terv  elkészítésének szükségességéről  és  ezt  követően  a  képviselő-testület  a 
2006. augusztusi ülésén fogadta el a dokumentumot, melynek érvényesülését 2008. szeptemberi 
ülésén  tekintette  át.  A jelen  előterjesztés  célja  is  az,  hogy  be  kell  számolni  a  Települési 
Esélyegyenlőségi  Terv  programjában  meghatározott  ütemterv  végrehajtásáról.  Valamennyi 
bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta. Kérdezi a bizottságok elnökeit, hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni?

Huszár Gábor:
Felhívja  egy  adatra  a  figyelmet  és  visszakanyarodik  a  Sportkoncepcióhoz,  illetve  az  általa 
elmondottakhoz.  Az  előterjesztés  4.  oldalán  lévő  2.3.5.  pont  alatt  szerepel  a  Rendelőintézet 
szakellátásai 2008. évben. Itt a Rendelőintézet szakellátásain 2008. évben igénybevett létszámot 
lehet látni. A belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteg 7931 fő, Szentgotthárd 
lakossága  8900  fő.  Majdnem  Szentgotthárd  lakosságnyi  ember  vett  részt  belgyógyászati 
szakrendelésen 2008. évben, ez a szám akkor is irtózatosan magas, ha tudják, hogy egy beteget az 
orvos többször is visszarendel kontroll vizsgálatra. 3-4 szerese a belgyógyászati szakrendelésen 
megjelentek száma a más szakrendeléseken megjelentekhez képest akkor is, ha a 7931 főnek az 
egynegyedét  veszi.  Véleménye  szerint  az  egészségükért  nagyon  sürgősen  tenni  kell  valamit 
iskolai szinten.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

157/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Esélyegyenlőségi Terv 
felülvizsgálatáról készült beszámolót megismerte és elfogadja; a 214/2008. számú határozatával 
elfogadott  Cselekvési  Tervben  foglalt,  még  megvalósításra  váró  célkitűzéseket  továbbra  is 
fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester



II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
SZOI alapdokumentumainak módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület a 19/2009. számú határozatában jóváhagyta a 73/2009. számú határozatát, 
amelyben  javasolt  2009.  július  1-től  egy  olyan  időpontot,  amelyben  a  közös  igazgatású 
közoktatási  intézmény  megszervezése  a  feladat,  ezzel  kapcsolatban  került  előterjesztésre  az 
SZMSZ-nek  és  a  Pedagógiai  Programnak  a  módosítása.  Az  előterjesztést  az  Egészségügyi, 
Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
tárgyalta  meg.  Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  elfogadta  azt,  de 
kiegészítést javasolt. Felkéri a bizottság elnökét, Huszár képviselőt, hogy ismertesse a bizottság 
kiegészítését.

Huszár Gábor:
Elmondja,  amikor  az  igazgató  ismertette  a  tantestületekkel  az  alapdokumentumokat,  akkor  a 
tantestületeknek  voltak  módosító  indítványai,  amelyek  nem  gyökeresen  változtatják  meg  a 
programot, szabályzatot,  hanem csak finomítások, melyeket bele kell  dolgozni az anyagba. A 
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslat pontjait azzal a kiegészítéssel, hogy a SZOI 
igazgató  folyamatosan  folytasson  tárgyalásokat  a  tantestülettel  és  építse  be  a  felmerült 
javaslatokat, a bizottság nem alapjában kíván változtatásokat javasolni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

158/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 
Szervezeti Működési Szabályzat módosításait hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Pénzes Tibor igazgató
2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 
Pedagógiai Programja módosításait hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Pénzes Tibor igazgató



2./ Napirendi pont:
SZOI kérelme napközis álláshelyhez.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  határozati  javaslat  ,,A”  változatát  javasolta 
elfogadásra, az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport Bizottság pedig a ,,B” változatát 
javasolta elfogadásra kiegészítéssel.

Huszár Gábor:
Ismerteti  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  kiegészítő  javaslatát:  a 
meglévő álláshely megtartásával  szeptember  1-től  belső átszervezéssel  a  fejlesztő pedagógusi 
álláshely is megtarthatóvá válik anélkül, hogy plusz fedezetet biztosítana rá a fenntartó.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

159/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja a  fenntartó  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  számára  egy  fő 
napközis  nevelő  határozott  időre  történő  alkalmazását  továbbra  is  engedélyezze  a 
2009. szeptember 01. - 2010. június 15. közötti időszakra azzal a kiegészítéssel, hogy szeptember 
1-től  belső  átszervezéssel  az  így  megmaradó  álláshely  megtartásával  a  fejlesztő  pedagógusi 
álláshely is megtarthatóvá válik. A Képviselő-testület plusz fedezetet ehhez nem biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Viniczay Tibor:
Megerősíti, hogy plusz fedezetet az Önkormányzat nem fog adni a napközis nevelő álláshelyhez.

3./ Napirendi pont:
III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium álláshely betöltése iránti kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  és 
elfogadásra ajánlotta.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

160/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium kérelmét támogatja, és engedélyezi 1 fő szaktanári/szakoktatói álláshely határozatlan 
idejű, az elektronikai, elektrotechnikai elmélet és gyakorlat oktatásához szükséges képzettséggel 
rendelkező szakemberrel való betöltését 2009. augusztus 01. napjától.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

4./ Napirendi pont:
Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  és  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta,  az 
Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kiegészítést javasolt elfogadásra. Felkéri 
Huszár képviselőt, a bizottság elnökét a kiegészítés ismertetésére.

Huszár Gábor:
Elmondja, hogy az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport  Bizottság nem biztos abban, 
hogy a pedagógiai szakértő által javasolt vélemény a törvénnyel megegyezik, ez a működést és a 
döntést nem befolyásolja, csak meg kell vizsgálni, hogy a magyarlaki óvoda intézmény milyen 
státuszba tartozhat.  Kérdezi,  hogy a  jegyző ma délelőtt  kapott-e  újabb információt  erről?  Ha 
kapott, akkor a bizottságnak nincs is javaslata, hanem akkor meg kell vizsgálni.

Dr. Dancsecs Zsolt:
A délelőtt folyamán a szakértőkkel folytattak tárgyalást, átnézték még egyszer a törvénynek az 
előírásait és azt is, amely során idáig eljutottak az átszervezésben, továbbá megnézték a hasonló 
egységes iskolákat is az országban. Egyértelmű jogszabály nem zárja ki ezt a megoldást, az, hogy 
mennyire szerencsés szakmailag, lehet róla vitatkozni, de a jövő évben végig lehet gondolni, 
hogy ennek az óvodának feltétlenül itt kell-e maradni, de mindez nem ellentétes a jogszabállyal, 
ezen kívül több ilyen is van az országban. Beszéltek egy ilyen óvodával, semmilyen gondot nem 
okoz  sem a  finanszírozásban,  sem a  működésben ez  a  rendszer.  Azt  gondolja,  hogy ezzel  a 
továbbiakban nem kell foglalkozni, nyugodt szívvel el lehet fogadni.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

161/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát az Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.c.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda  alapító 
okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okiratát az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.d.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az Előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.e)   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár alapító okiratában átvezetett módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az Előterjesztés 5. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.f) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát az Előterjesztés 6. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.g) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III.  Béla Szakképző Iskola 
alapító  okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát az Előterjesztés 7. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

1.h.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratában  átvezetett  módosításokat  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okiratát az Előterjesztés 8. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Intézményvezetők

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



Viniczay Tibor:
Az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  és  mindkét  bizottság  elfogadásra  ajánlotta,  az 
Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kiegészítést javasolt elfogadásra.

Huszár Gábor:
Ismerteti  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  kiegészítő  javaslatát,  a 
határozati  javaslat  pontjaiban  a  bizottság  a  ,,fogadja  el”  kifejezés  helyett  a  ,,hagyja  jóvá” 
kifejezést javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

162/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy a Játékvár Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatát hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy a Játékvár Óvoda Nevelési Programját hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy a Játékvár Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy a Játékvár Óvoda Házirendjét hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Kovács Tiborné Óvodavezető



6./ Napirendi pont:
Együttműködési megállapodások.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság is 
módosítást javasol, felkéri a bizottság elnökét, Dömötör képviselőt, hogy ismertesse a bizottság 
módosító javaslatát.

Dömötör Sándor:
Ismerteti  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  javaslatát.  A bizottság  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslat 1./ a.) és 1./ b.) pontjait, az 1./ b.) pontját a következő 
módosítással javasolja elfogadásra: az 1. sz. mellékletben lévő Együttműködési megállapodás 8.) 
pontjában  szerepeljen  a  következő:  A  kötelezettségvállalási  és  utalványozási  jogkört  a 
Költségvetési szerv vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy gyakorolja.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

163/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervek közötti együttműködési megállapodást a Móra Ferenc Városi Könyvtár, a Rendelőintézet 
Szentgotthárd,  a  Játékvár  Óvoda,  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  és  a  Városi 
Gondozási  Központ  tekintetében  az  Előterjesztés  1.  sz.  melléklete  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel: 
az  1.  számú  melléklet  szerinti  Együttműködési  megállapodás  8.)  pontjában  a  következő 
szerepeljen:  „A kötelezettségvállalási  és utalványozási  jogkört  a  Költségvetési  szerv vezetője, 
illetve az általa felhatalmazott személy gyakorolja.”
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal (9970 
Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.)  és  az  önálló  gazdasági  szervezettel  nem  rendelkező 
Szentgotthárdi Oktatási Intézmény (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1.)  közötti együttműködési 
megállapodást  az  Előterjesztés  2.  sz.  melléklete  szerinti  tartalommal  jóváhagyja  az  alábbi 
kiegészítéssel: 
a  2.  számú  melléklet  szerinti  Együttműködési  megállapodás  8.)  pontjában  szerepeljen  a 
következő:  „A kötelezettségvállalási  és  utalványozási  jogkört  a  Költségvetési  szerv  vezetője, 
illetve az általa felhatalmazott személy gyakorolja”.

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Intézményvezetők



7./ Napirendi pont:
A Városi Gondozási Központ szakmai programjának és SZMSZ-nek módosítási kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  előterjesztést  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg  és  elfogadásra 
ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

164/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa felé, hogy az általa fenntartott 
Városi Gondozási Központ 3/2006. számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai 
Programját az  alábbiak  szerint   módosítsa:   IV.2.  Szakosított  ellátások  bemutatása F./  
Időskorúak Gondozóházra vonatkozó szabályozás 2009. július 01-től hatályát veszíti!

Határidő: azonnal
Felelős  :  Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa felé, hogy az általa fenntartott 
Városi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős  :  Dr. Gábor László irodavezető

8./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 15. 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 és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

165/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási  Központ 
Intézményvezetőjének kérelmét támogatja a következők szerint:
a.)  A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező,  az 
Intézménynek használatra átadott OPEL Combo Tour C. típusú, IEX 271 forgalmi rendszámú 
személygépkocsit a szociális étkeztetéshez használandó új gépkocsi vásárlásakor beszámíttassa. 
b.) A Képviselő-testület eltekint az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.(II.1.) ÖKT. rendelet 
45.§ (3) bekezdésben előírt, 100 e/Ft feletti vagyontárgy értékesítése esetén előírt önkormányzati 
költségvetésbe történő befizetési kötelezettségtől.
c.)  A Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  lízing  konstrukcióban  új  gépkocsi  beszerzésére 
kerüljön  sor  a  jelenlegi  gépkocsi  értékének beszámításával,  és  javasolja  ennek elfogadását  a 
fenntartó Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának is. Egyben 
javasolja  felkérni  az  Intézményvezetőt  és  a  Polgármesteri  Hivatalt  mint  a  Társulás 
munkaszervezetét,  hogy  a  beszerzési  eljárást  a  hatályos  belső  szabályzat  előírásai  szerint 
lebonyolítsa. 
d.) A Képviselő-testület a gépkocsi beszerzéséhez plusz költségvetési fedezetet nem biztosít, és 
javasolja ennek elfogadását a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának is.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

 Jakabné Palkó Edina Irodavezető
 Fábián Béláné Intézményvezető

9./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ bővítése nyugdíjas lakásokkal.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület  126/2009.  határozatának  az  volt  a  célja,  hogy  a  Gondozóház  bővítése, 
átalakítása esetén milyen műszaki, pénzügyi feltételekkel alakíthatók ki nyugdíjas bérlők részére 
kisméretű, alacsony költségű szociális bérlakások. Ennek megfelelően kollégái elkészítették az 
előterjesztést,  amely  egy  olyan  irányt  határoz  meg,  hogy  egy  területre  centralizálják  az 
egészségügyi szolgáltatást igénylő kis nyugdíjjal rendelkező, de szociális ellátásokat igénylő és 
az  Önkormányzat  által  fenntartott  napközis  otthon  által  nyújtott  szolgáltatásokat  igénybe 
vevőknek az elhelyezését. Az önkormányzati Gondozási Központ épülete melletti területen kis 
alapterületű lakásokat lehetne építeni. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
tárgyalta meg az előterjesztést,  mindkét bizottság elfogadásra javasolta azt,  de kiegészítéseket 
javasolt.



Labritz Béla:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja, hogy lehetőség szerint 6 db 35 m2 

hasznos alapterületű szociális bérlakás létrehozását támogassa a képviselő-testület.

Dömötör Sándor:
Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság kiegészítő javaslatát, mely szerint 10 db 
30-36 m2 nagyságú szociális bérlakás létrehozását támogatja.

Pochán Miklós:
Azt gondolja, hogy az előterjesztés nagyon régóta húzódó problémát próbál meg orvosolni, ha 
sikerül megvalósítani,  akkor nagyot lép az Önkormányzat előre abban, hogy a nyugdíjasokat, 
akik nagy lakásban laknak, vagy igényük van arra, hogy egy szociális ellátással párosult kisebb 
lakásba  jussanak,  ezáltal  megoldást  találjanak.  Egy-két  javaslata  van,  végighallgatva  a 
bizottságok  javaslatait,  egyik  bizottság  6  db,  a  másik  10  db  szociális  bérlakás  kialakítását 
javasolja. A lehető legtöbb bérlakás, tehát minimum 10 bérlakás kialakítását javasolja. Ismerteti 
az egyéni  képviselői  indítványát,  mely szerint  fel  kellene mérni  az igényeket,  hogy ezekre a 
lakásokra lesz-e a nyugdíjasok között igény. Amennyiben lesz igény a bérlakásokra, azt is fel 
kellene mérni, van-e ilyen lakásra igényt tartó, aki hajlandó lenne előre egy bizonyos foglaló 
összegét letenni, mint ahogy más önkormányzatoknál is az ilyen célú beruházások elindulnak. 
Szerinte ennek az lenne a célja,  ha sikerülne olyan igénylőket felmérni,  akik hajlandók előre 
bizonyos  összeget  befizetni,  ebből  akár  a  tervezési  költséget,  akár  beruházás  elindítását  meg 
tudná az Önkormányzat finanszírozni figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat milyen anyagi 
helyzetben van. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat sem 2009., sem 2010., sem 2011. évben 
nem lesz olyan helyzetben, hogy ekkora összegeket ide tudjon csoportosítani a költségvetésből. 
Célszerűnek tartaná, hogy bizonyos előleg befizetésével kezdődjön el az egész beruházás, illetve 
az igények felmérésével.

Viniczay Tibor:
Azt gondolja, hogy szociális bérlakás tekintetében a költség hozzájárulás tekintetében nehéz lesz 
előre  jelentkezőket  találni.  Igényfelmérést  biztosan  tenni  kell.  Azt  fogalmazná  meg,  hogy 
készítsenek egy olyan tervkoncepciót,  amely a területen elhelyezhető kis  alapterületű lakások 
maximális  számának  figyelembevételével  készítsen  egy  tanulmánytervet,  amit  az  engedélyes 
előírások jóváhagynak, ezzel párhuzamosan végezzenek egy felmérést. A tervezői megbízásnak 
legyen az a feladata, hogy lehessen szakaszolni a kivitelezést. Ha már egyszer elindítottak egy 
programot, akkor a maximális beépíthetőségre tervezzenek, szakaszoljanak, hogy mindig annyi 
lakást építsenek, amennyire pénz van, de a program folytatódhasson.

Dömötör Sándor:
Egyetért azzal, hogy szólítsák meg azokat az embereket, akik igényt tartanak egy ilyen szociális 
bérlakásra,  de  üres  kézzel  nem  mehetnek  oda  hozzájuk,  hanem  be  kellene  mutatniuk  egy 
látványterven, hogy mit kínálnak az embereknek. Így nagyobb lehetőség van arra, hogy több 
igénylő és több jelentkező lesz az előzetes befizetésekre. Tehát ne csak azt mondják el,  hogy 
akarnak építeni szakaszosan vagy egy menetben 10 oda beépíthető 35-40 m2 nagyságú lakásokat, 
hanem  valamit  mutassanak  az  embereknek  abból,  hogy  konkrétan  mit  szeretnének.  Ha 
látványterven be tudnák mutatni, akkor más lenne a fogékonyság erre.



Bauer László:
A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  ülésén  elhangzottakat  abban  összegezné,  hogy 
amennyiben több lakás is építhető a bizottság által javasolt 6-nál, a bizottság nincs ennek ellene. 
Szakaszos  módon  kell  előkészíteni  a  programot,  ahogy  a  polgármester  említette.  Pochán 
alpolgármester  felvetésével  annyiban  ért  egyet,  hogy  igényfelmérést  mindenképpen  kell 
készíteni,  azonban  mivel  határozottan  azon  az  állásponton  voltak,  hogy  itt  pályázati  pénzek 
felhasználásával tudják ezt a programot véghezvinni, elmondja, ha ebben gondolkodnak, akkor itt 
több éves programról beszélnek, tehát 2-3 év múlva lesznek itt lakások abban az esetben, ha az 
Önkormányzat  ezt  pályázati  programból  kívánja  elindítani.  Nem  tartja  méltányosnak  és 
realisztikusnak sem, hogy most pénzt szedjenek be azért, hogy 3 év múlva a pályázatból vagy 
lesz valami, vagy nem lesz valami. Azt mondja, hogy az igényfelmérés rendjén való, akkor lehet 
költségbe gondolkodni, ha azt tudják mondani, hogy egy éven belül állni fognak a házak és nem 
teszik függővé attól, hogy elnyernek egy pályázatot, vagy nem. Az igényfelméréssel egyetért, a 
programszerűséggel egyetért,  azzal  is egyetért,  hogy meg kell  valósítani a lakásokkal  történő 
bővítést, fel kell mérni az esetleges befizetési kötelezettséget is, de abban nem gondolkodik, hogy 
addig, amíg elnyert pályázat nincs, számottevő összeg befolyik az igénybevevők köréből, hiszen 
nem tudhatják, hogy mikor fog megvalósulni.

Viniczay Tibor:
Kérdezi,  mi  történik  akkor,  ha  egy  olyan  középútban  egyeznek  meg,  hogy  készítsenek  egy 
tanulmánytervet, nézzék meg azt, hogy a területen mennyi kis alapterületű lakás helyezhető el a 
Gondozóházban?  Egyszer  legyen  egy  lakásszám  egy  tanulmánytervvel,  ezzel  párhuzamosan 
végezzenek el egy igényfelmérést és amikor ez a két csomag megvan, vissza kell hozni, akkor 
szükséges megnézni a koncepciót, hogy milyen irányban induljanak el.

Bauer László:
Javasolja, ezzel párhuzamosan pályázati oldalról is nézzék meg, hogy van-e 2013. év előtt esély 
arra,  hogy  ehhez  pályázatot  nyerjenek.  Mindenkinek  tennie  kell  a  dolgát,  hogy  ez  a  terv 
összeálljon, ha meg valamelyik elem hiányzik, végig kell gondolni, merre menjenek tovább.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

166/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám 
alatti  volt  Gondozóház  épületében  és  a  szentgotthárdi  1094.  helyrajzi  számú  önkormányzati 
tulajdonú  területen  nyugdíjasok   illetve  egészségükben  korlátozott  személyek  részére  a 
maximális,  a  területre  érvényes  jogszabályok  figyelembe  vételével  elhelyezhető  kis  hasznos 
alapterületű  szociális  bérlakások  tanulmánytervezését  rendeli  el  azzal,  hogy  a  megvalósítás 
érdekében folyamatos pályázati lehetőségeket kell keresni és a tervezésnél a szakaszos kivitelezés 
lehetőségét figyelembe kell venni.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt, 
hogy a tanulmánytervek elkészítéséig végezzen felmérést arról, hogy a területen felépülő lakások 
esetén előzetesen hány igénylő jelentkezésével lehet számolni és a felmérést, illetve a műszaki 
tanulmánytervek elkészítését követően adjon tájékoztatást a Testület részére. 



Határidő: az igények felmérésére azonnal, a felmérésről való tájékoztatásra az    
               augusztusi ülés, a tervek megrendelésére a tájékoztató testületi elfogadása            
               után 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

10./ Napirendi pont:
A közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályairól szóló szabályzat módosítása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Mindhárom  bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és  elfogadásra  ajánlotta.  Az  Egészségügyi, 
Szociális és Jogi Bizottság módosítást javasolt, amely arra vonatkozik, hogy a 3./ pont kerüljön 
ki.

167/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztéshez  mellékelt,  a 
közbeszerzési  és  beszerzési  eljárások  szabályairól  szóló  szabályzat  módosítását  jóváhagyja  a 
melléklet  3. pontjának kihagyásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

11./ Napirendi pont:
Városi Televízió átalakítása, közhasznúvá minősítése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület  az  áprilisi  ülésén  döntött  a  Városi  Televízió-  és  Kábelüzemeltető  Kht 
nonprofit kft-vé történő átalakításáról, valamint ezen átalakításhoz az alapító okirat módosítását 
határozta el. Mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

168/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Városi Televízió 
és  Kábel-üzemeltető  Közhasznú  Társaság  alapító  okiratának  az  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletében foglalt módosítását és a 2. sz. melléklet szerint egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.



2. Szentgotthárd Város  Önkormányzatának képviselő – testülete  a  Közhasznú szervezetekről 
szóló CLVI.  Tv előírásai  szerint  a  létrejövő kft  Felügyelő bizottságának tagjává  választja 
Kissné Köles Erika önkormányzati képviselő helyett 

Sebestyén  Dénes  Szentgotthárd,  Vakarcs  Kálmán  utca  62.  szám  alatti  lakost,  akinek  a 
megbízatása 2012. október 31–ig szól.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dékány István ügyvezető igazgató

12./ Napirendi pont:
Közérdekű adatok közzététele Szentgotthárd Város Önkormányzatánál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. és 5.sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést és mindkét bizottság támogatta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

169/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Képviselő-  testülete  a  Közérdekű  adatok  közzétételéről  szóló  belső 
ellenőrzési  jelentést  elolvasta,  és  megismerte,  és  a  „Közérdekű  anyagok  közzététele 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatánál,  a  Többcélú  Kistérségi  Társulásnál  és  az 
intézményeknél” című belső ellenőri jelentést elfogadja!

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

13./ Napirendi pont:
A fluktuáció vizsgálata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg  az  előterjesztést  és  támogatta  a 
javaslatot.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

170/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete a Fluktuáció vizsgálat a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál  című belső  ellenőrzési  jelentést  elolvasta,  és  megismerte,  és  a  belső  ellenőrzési 
vizsgálatot elfogadásra ajánlja az intézményt fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
tanácsának.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

14./ Napirendi pont:
Karácsony Határok Nélkül 2010. előkészítése.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság,  valamint az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést és mindkét bizottság támogatta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

171/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karácsony Határok Nélkül ’2010.-
ről szóló intézkedési tervet az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Szalainé Kiss Edina elnök

15./ Napirendi pont:
Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

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



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

172/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Partium  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény támogatás iránti kérelmét az Önkormányzat költségvetési helyzetére 
tekintettel nem tudja támogatni.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina

16./ Napirendi pont:
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című pályázat, kódszám: 
NYDOP-2009-5.1.1./C.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

173/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa számára,  hogy nyújtson be támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 
NYDOP-2009-5.1.1./C  kódszámú  pályázati  felhívás  kapcsán  a  Városi  Gondozási 
Központ komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Arany János u. 1. szám alatti Városi Gondozási Központ épületének teljes körű 
akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációk aktualizálására  420.000.-Ft + 
Áfa összeget biztosít a 2009. évi költségvetés tervezési keretének terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati alap terhére –  biztosítja  a  Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, 
Arany  J.  u.  1.)  részére  az  Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz 
(akadálymentesítés) c., Kódszám: NYDOP-2009-5.1.1./C pályázat  benyújtásához 
szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető



2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-2009-
5.1.1./C  pályázat  beadását  a  Polgármesteri  Hivatal (Önkormányzati  ügyfélszolgálat) 
komplex akadálymentesítésére.

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán  tér  11.  szám alatti  Polgármesteri  Hivatal  épületének  teljes  körű 
akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációk aktualizálására  810.000.-Ft + 
Áfa összeget biztosít a 2009. évi költségvetés tervezési keretének terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati  alap  terhére  –  biztosítja  a  Polgármesteri  Hivatal,  Önkormányzati 
ügyfélszolgálat (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) részére az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-
2009-5.1.1./C pályázat benyújtásához szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  nyújtson  be  támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 
NYDOP-2009-5.1.1./C kódszámú pályázat felhívás kapcsán a SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium épületének komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán  tér  1.  szám  alatti  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium épület 
földszintjének teljes körű akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációjának 
elkészítésére  1.040.000.-Ft  +  Áfa  összeget  biztosít a  2009.  évi  költségvetés 
tervezési keretének a terhére.

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati  alap  terhére  –  biztosítja  a  SZOI keretein  belül  működő  Vörösmarty 
Mihály Gimnázium (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. szám) részére az Egyenlő 
esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám: 
NYDOP-2009-5.1.1./C  pályázat benyújtásához  szükséges  önrészt  2.647.-eFt 
összeg határig.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  nyújtson  be  támogatási 
kérelmet az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című, 



NYDOP-2009-5.1.1./C kódszámú pályázat  felhívás  kapcsán a  SZOI  Széchenyi István 
Általános Iskola 5-8. Évfolyamos tagintézmény komplex akadálymentesítésére. 

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Füzesi u.  7.  szám alatti  Széchenyi István 5-8 évfolyamos Tagintézmény épület 
földszintjének teljes körű akadálymentesítésének a  tervezési  dokumentációjának 
elkészíttetésére  1.040.000.-Ft  +  Áfa  összeget  biztosít a  2009.  évi  költségvetés 
tervezési keretének a terhére. 

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi 
pályázati alap terhére – biztosítja a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. 
Évfolyamos tagintézmény (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) részére az Egyenlő esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  c.,  Kódszám:  NYDOP-
2009-5.1.1./C pályázat benyújtásához szükséges önrészt 2.647.-eFt összeg határig. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Viniczay Tibor polgármester 14,34 órakor távozott az ülésről.

A képviselő-testület  14,34  órakor  ülésszünetet  tart,  a  szünet  végén,  15,01  órakor  folytatja 
munkáját.

Pochán Miklós:
Bejelenti  a  képviselő-testületnek,  valamint  a  város  lakosságának,  hogy  a  Rába  folyó 
árvízveszélye, valamint magas vízállása miatt a polgármesternek a rendkívüli helyzetre tekintettel 
el kellett távoznia, így az ülést a továbbiakban ő vezeti.

17./ Napirendi pont:
Turisztikai desztináció menedzsment létrehozása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta meg és mindkét a bizottság a határozati javaslatok 
elfogadását ajánlotta.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

174/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  az 
Őriszentpéteri és a Szentgotthárdi kistérségek települési önkormányzatai, kistérségi társulásai, 
turisztikai  szolgáltatói  és  vállalkozásai  valamint  civil  szervezeteinek  tagságával  egyetlen 
olyan  közös  turisztikai  egyesület  jöjjön  létre,  amelynek  feladata  mindkettő  kistérség 
turizmusának fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. A Képviselő-testület egyetért azzal 
is, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata az így létrejövő egyesületnek tagja legyen.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  az  így 
létrejövő  turisztikai  egyesület  céljainak  megvalósítására  a  Nyugat-dunántúli  Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Szervezetek 
támogatása  című,  NYDOP-2008-2.4.1/.A kódszámú pályázati  felhívás  kapcsán támogatási 
kérelem  kerüljön  benyújtásra  úgy,  hogy  a  vezető  partner  az  Őrségi  Többcélú  Kistérségi 
Társulás legyen.

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a  2.  pontban 
meghatározott  pályázati  projekt  megvalósításának időtartalmára  és  a  projekt  befejezésétől 
számított 5 éven keresztül az önkormányzat éves idegenforgalmi adójának 20%-át a TDM 
munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

18./ Napirendi pont:
NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázat.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg, elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslat 1./ és 2./ pontját kiegészítéssel. Felkéri Labritz képviselőt, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát.

Labritz Béla:
Elmondja, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyetért azzal, hogy a ligetnek a felújítása 
kerüljön előtérbe. Tudják azt,  hogy a gát felújítása ebben az évben elkezdődik,  jövőre annak 
elkészültével újra lehetne foglalkozni a 4 évvel ezelőtt egy pályázattal beadott ún. Rába parti 
sétány kialakításával. Ezzel kapcsolatosan ugyanúgy foglalkozni kell az evangélikus templom 
kérésével, hiszen ugyanúgy mint most, 4 évvel ezelőtt erre javaslatuk és támogatásuk érkezett a 
Polgármesteri  Hivatal  felé.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  javasolja  ezeknek  az 



együttes elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

175/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy „Szentgotthárd 
városközponti Liget fejlesztése” címmel pályázat kerüljön benyújtásra a Nyugat-Dunántúli 
Operatív  Program  2009-3.1.1/C  Kisléptékű,  pontszerű  kisvárosi  fejlesztések  pályázati 
konstrukcióban.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  pályázati  önerőt  maximum 
5.600.000,- Ft összegben a 2010-2011. évi költségvetés pályázati alap terhére biztosítja.

Ezzel párhuzamosan elő kell készíteni a Rába parti sétány kialakítását, valamint az evangélikus 
templom  és  környezetének  felújítását  célzó  pályázati  anyagot,  melynek  határideje  2009. 
decembere.

Határidő: 2009. október 2.
Felelős: Takáts József projektmenedzser

19./ Napirendi pont:
A 3/2009. (II. 26.) ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg és mindkét bizottság elfogadásra javasolta azt.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
15/2009.  (VI.  25.)  ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  
költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 26.) ÖKT rendelet módosításáról.

20./ Napirendi pont:
Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta  meg és  mindkét  bizottság elfogadásra javasolta a  rendeletmódosítást. 
Kérdést, észrevételt vár az előterjesztéssel kapcsolatban.



A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
16/2009. (VI.  25.) ÖKT rendeletét  az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)  ÖKT 
rendelet módosításáról.

21./ Napirendi pont:
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (Ipari park I. ütem).
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolja elfogadásra 
a  rendeletmódosítást,  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a 
rendeletmódosítást. Megkérdezi a jegyzőt, az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Fekete Tamás:
Az előzményekbe felsorolásra került, hogy a képviselő-testület ehhez előzetesen már hozzájárult. 
Ez alapján saját költségén a kérelmező készíttette el a szabályozási tervet, teljesen összhangban 
az előzőleg feltételeket tartalmazó önkormányzati határozatokkal. Ezt kellene elfogadni és ezt 
követően  válik  lehetővé  az,  hogy  amit  a  kérelmező  kérelmezett  és  a  képviselő-testület 
hozzájárult,  az  megvalósítható  legyen.  Hangsúlyozza,  kiemeli,  hogy  az  ehhez  kapcsolódó 
munkák teljes költsége a kérelmezőt terheli, az Önkormányzatnak pénzébe nem kerül.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem módosította a Szentgotthárd Város 
helyi építési szabályzatának valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló 28/2007. 
(IX. 27.) ÖKT rendeletet.

22./ Napirendi pont:
Helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  módosításának  kezdeményezése  (Aquapark  és 
környéke).
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést  a  Pénzügyi  és Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  és elfogadásra ajánlotta  a 
határozati javaslatot.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

176/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a város helyi építési 
szabályzatának,  valamint  szabályozási  tervének  egységes  szövegéről  szóló,  28/2007.(lX.27.) 
ÖKT rendelet  Vlll.  fejezetébe foglalt,  az  AQUAPARK és környékére vonatkozó helyi  építési 
szabályzat (továbbiakban:HÉSZ) valamint a mellékletét képező, az ARCHIGRAF Bt. által 970-
1/2000. törzsszámon készített szabályozási terv módosítását az alábbiak szerint:

Meg kell vizsgálni a termálfürdő és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület-felhasználás 
lehetőségének a 12/3. hrsz-ú földrészletre vonatkozó kiterjesztését.

Meg  kell  vizsgálni  a  Termálfürdő  István  király  utca  felőli  környezetében  személy-gépkocsi 
várakozóhelyek  kialakításának  lehetőségét,  legfeljebb  a  Termálfürdő  aktuális  fejlesztéshez 
kapcsolódó parkoló-számmal.

A helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  módosításához  kacsolódó  tervezési  feladatok 
elvégzésére az eredeti terveket készítő ARCHIGRAF Bt-t kell felkérni, a módosítás költségeit a 
Képviselő-testület biztosítja. A tervezési munka előirányzott bekerülési költsége: 450.000.- Ft + 
20 % ÁFA=  540.000.-Ft.

Határidő: a tervezési munkálatok elrendelésére azonnal.
                a tervek elkészítésére: ------- 
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

23./ Napirendi pont:
S 7 gyorsforgalmi őt előzetes környezeti tanulmánya.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Bugán József:
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az S 7 út ausztriai szakaszának előkészítésében az 
osztrák  hivatalos  szerveknek  és  az  osztrák  természetvédelmi,  környezetvédelmi  civil 
szervezeteknek  eltérő  véleményük  van  a  beruházásról.  Ezt  azért  jelzi,  mert  az  osztrák 
környezetvédelmi  civil  szervezetek  nagymértékben  segítették  őket  a  hulladékégető  elleni 
küzdelemben,  így  óvatosan  és  előretekintve  kell  vizsgálni  a  leendő  S  7  úttal  kapcsolatosa 
bármilyen előterjesztést, illetve ezek véleményezését. Felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne 
figyelembe venni az osztrák lakosság, az osztrák civil szervezetek, az osztrák önkormányzatok 
érdekeit is ebben a tekintetben.



Labritz Béla:
Egyetért  azon  törekvésekkel,  amelyek  a  környezetvédelemről,  természetvédelemről  és  az 
állatvédelemről szólnak. Komoly vita volt a 2008. augusztusi GYSEV-vel kapcsolatos tárgyalás, 
most egy hasonló helyzetről van szó. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket el kell vonatkoztatni 
akár a gazdaságtól, akár a politikától. Jelen esetben azt gondolja, hogy az M 8 gyorsforgalmi 
útnak a folytatásáról van szó, mely a város jövőjét, életét meghatározó nagyon fontos szerepet 
fog betölteni Szentgotthárd város gazdasági és a turisztikai életében. Ezt a két dolgot egy lapon 
lehet említeni, de csak azért nem megszavazni, mert az osztrákok barátaink és remélhetőleg azok 
is maradnak, együtt fognak tovább küzdeni a hulladékégető megépítése ellen, mindent azért ne 
adjanak fel. Javasolja, hogy ne szabjanak gátat annak, hogy az S 7, illetve az M 8 gyorsforgalmi 
út megépüljön.

Fodor József:
Nagyon meg van lepődve és illetődve, mert a maga részéről támogatja a kérelmet, de Bugán 
alpolgármester elmondta, hogy kéri a képviselő-testületet, hogy ilyen irányban ne támogassa az 
előterjesztést. Jó lenne tudni az osztrák barátaik álláspontját, hogy ők milyen megfontolásból és 
miért ellenzik a beruházást,  mert ennek a tudatában tudják a képviselők megnyomni a helyes 
gombot.

Bugán József:
Nem  arra  buzdította  a  képviselő-testületet,  hogy  ne  szavazza  meg  és  ne  támogassa  az 
előterjesztést. Azt mondta, azt akarta sugallni, de nem volt egyértelmű, hogy véleménye szerint a 
határmenti közlekedésfejlesztés és ezen struktúra irányának a bírálatát nem lenne szabad csak 
magyar  vagy  csak  osztrák  szemszögből  vizsgálni.  Azt  szerette  volna  javasolni,  hogy 
természetesen szükség van az infrastruktúra fejlesztésre, mint ahogy szükség van a GYSEV-re is, 
de  nemcsak abban a  tekintetben,  hogy egyik oldalról  vizsgálják a  helyzetet.  Azt  kérte,  hogy 
vegyék figyelembe az osztrák testvérönkormányzatok, az osztrák civil szervezetek és az osztrák 
lakosság véleményét is. Ha Szentgotthárd ezt kéri tőlük a heiligenkreuzi hulladékégető ügyében, 
akkor minimum az az elvárásuk az osztrákoknak, hogy Szentgotthárd is vegye figyelembe az 
osztrák érdekeket. Azt gondolja, a magyar és az osztrák érdekek összefésüléséből lehet kihozni 
egy jó dolgot, erre kérte a képviselő-testületet és nem arra, hogy ne szavazza meg a képviselő-
testület az előterjesztést. Tehát egy figyelembevételt kért.

Labritz Béla:
Válaszol  a  feltett  kérdésre.  Annak  idején,  amikor  elindult  a  hulladékégető  elleni  harc,  az 
osztrákok azért csatlakoztak a szentgotthárdiakhoz, nagyon keményen bírálták őket annak idején, 
hogy ne tegyék fel az S 7-es emblémáikat ezeken a tiltakozó üléseiken és megmozdulásaikon, 
ugyanis azok Szentgotthárd érdekeit sértik az M 8 úttal kapcsolatosan. Akkor az volt az általános 
vélemény, az osztrákok azért tiltakoznak az S 7 út megépítése ellen, egyrészt termőterületeken és 
természetvédelmi területeken menne keresztül az út, de nagyobb súlyban az szerepelt, hogy ez a 
főútvonal  4-5,  vagy  annál  is  több  települést  olyan  mértékben  lehetetlenítene  el,  hogy  a 
látogatottságuk, az áruházaik, az idegenforgalmuk valamilyen szinten sérülne, ugyanis az S 7 út 
elkerülné ezeket a településeket. Magyar környezetben is Rábafüzesen amióta az elkerülő szakasz 
megépült,  nagyon sok vállalkozó lehetetlen helyzetbe került, úgyhogy az osztrák törekvéseket 
megértéssel kell fogadni. Természetvédelmi területeken, földterületeken menne keresztül az S 7 
gyorsforgalmi út osztrák területen, illetve az ott lakók gazdasági, idegenforgalmi érdekeit sértené, 
kimaradnának bizonyos megélhetési, kereseti forrásokból.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

177/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  ausztriai  S7 gyorsforgalmi út 
keleti  szakaszához  tartozó  Dobersdorf-Heiligenkreuz  települések  közötti  szelvények  előzetes 
környezeti hatástanulmányával kapcsolatos tájékoztatót megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

24./ Napirendi pont:
Erdő értékesítés Fuisz Géza.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést  a Pénzügy és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a határozati  javaslat  2./ 
pontját javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

178/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0741/139 hrsz-ú, 
2918 m2 területű  erdő  művelési  ágú  külterületi  ingatlanban lévő  24/48  tulajdoni  részarányát 
megfelelő ajánlat hiányában nem értékesíti.

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

25./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (Simon Lajos).
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg és elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslatot, a területrészt 400 Ft/m2 + ÁFA áron javasolja értékesíteni.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

179/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi,  921  hrsz-ú, 
ingatlanból az építésügyi hatóság által jóváhagyott, kiméretésre kerülő területrészt 400.- Ft/m2+ 
ÁFA áron értékesíti Szatmáry Lénárd (an.: Simon Beáta) 1163 Budapest XVI. ker. Gálic u. 2. sz. 
alatti lakos részére a 138/2009. sz. Testületi-határozatban leírt feltételekkel.
A telekhatár módosításához szükséges adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. 

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

26./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása 1417/1 és 1417/15 hrsz-ú ingatlan.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 33. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg és elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslatot, az ingatlanok eladási árát összesen 1750 Ft/m2 + ÁFA összegben javasolja 
meghatározni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

180/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  1417/1  hrsz-ú, 
jelenleg 247 m2 területű,  kivett  beépítetlen terület  művelési  ágú, és a szentgotthárdi 1417/15 
hrsz-ú,  jelenleg  552  m2 területű,  kivett  udvar  művelési  ágú  belterületi  ingatlanokat,  az 
Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés  szerint  a 
helyben  szokásos  módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap) 
meghirdeti eladásra. 
(Értékesítés esetén szükséges az ingatlanokat érintő telekalakítást elvégezni, melynek során az 
1417/1 hrsz-ú  ingatlan  területe  kb.  63  m2-rel,  az  1417/15  hrsz-ú  ingatlané  pedig  kb.  43  m2 

csökken.) 
A ingatlanok eladási ára összesen: 1.750.- Ft/m2 + ÁFA.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2009. július 27.
Az  ajánlatokat  konkrét  összeg  (forint)  megjelölésével  kell  megadni.  Az  ingatlanokat  a 
Képviselő-testület csak együttesen értékesíti!
A vételi szándék bizonyítására 140.000.-Ft bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át 
kell  utalni  az  Önkormányzat  OTP  Bank  Rt-nél  vezetett  11747068-15421481-06530000  sz. 
számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, 



míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 
nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2009. augusztusi testületi ülés.
Az ingatlanok eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 
Az  adás-vételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő  feladata  és  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerülő 
költség a vevőt terheli. 
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 
határideje  az  eladási  ajánlat  kézhezvételét  követő  15  napon  belül.  A határidő  elmulasztása 
jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) 
nem értékelhető(k).

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

27./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Kenéz Zsolt).
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 34. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és a határozati javaslat 1./ 
pontját javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

181/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselőtestület  a  szentgotthárdi,  3358 hrsz-ú,  9113 m2 területű,  kivett  beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanban lévő 6/18 tulajdoni részarányát értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.

Határidő a közlésre azonnal, értékbecslésre a 2009. évi augusztusi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

28./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 15. fszt. 2. szám alatti lakás értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 35. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg.  Mindkét  bizottság  a  határozati  javaslat  1./  a.)  és  b.)  pontjait 
javasolja elfogadásra.



A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

182/2009. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ 

a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 
15. fszt. 2. sz. alatti 42/A/2 hrsz-ú, 2 szobás, komfortos, 62 m2 alapterületű lakást vételi 
ajánlat hiányában nem értékesíti.

b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  felszólítja  Bányóczkiné 
Zsibrita Erzsébetet,  mint az a.)  pontban körülírt  lakás jogcím nélküli  lakáshasználóját, 
hogy a lakást az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 6/2009. sz. határozata szerint 
2009. június 30-ig adja át. 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

29./ Napirendi pont:
Baross Gábor utca 8. ingatlanok átvétele, felújítási igénye.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 36. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg.  Mindkét  bizottság  a  határozati  javaslat  1./  pontját  javasolja 
elfogadásra.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

183/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testület a Baross Gábor u. 8, 1443.hrsz-ú 
ingatlant a jelentős felújítási, karbantartási költségek miatt, nem kívánja tulajdonba átvenni a Vas 
Megyei Önkormányzattól.

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

30./ Napirendi pont:
Földhasználati szerződés módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 37. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg. Mindkét bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

184/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd  –  Therm  Kft  és  az 
Önkormányzat közötti, a szentgotthárdi 12 helyrajzi számra létrejött földhasználati megállapodás 
földhasználati díjra vonatkozó részét a 2008. évtől évi 520.000.- Ft +ÁFA összegben határozza 
meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató

31./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 38. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslat 1./ pontját, de az 1. számú mellékletben konkrét számokat nem határozott meg. 
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság az ülésén konkrét javaslatokat tett. Felkéri Dömötör 
képviselőt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse az alapító okiratra vonatkozó javaslatot.

Dömötör Sándor:
Ismerteti  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  javaslatát  az  előterjesztés  1.  számú 
mellékletére vonatkozóan.
A bizottság  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  határozati  javaslat  1./  pontját,  az  1.  számú 
mellékletben 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi javaslatot teszi:
a 8.1. pontjában az a.) pontot javasolja elfogadásra,
a 8.2.33 A pótbefizetés legmagasabb összegének 100 millió Ft-ot javasol elfogadásra,
a 8.3.34 pontban pénzbeni hozzájárulást vagy nem pénzbeni hozzájárulást javasol elfogadásra,
a 8.4.36. pontját javasolja elfogadásra,
a 8.5.37. pontjában a pótbefizetést legfeljebb üzleti évenként 4 alkalommal javasolja előírni,
a  8.6.40.  pontjában a  pótbefizetést  legfeljebb 30 napon belüli  teljesítési  kötelezettség mellett 
javasolja előírni,
a  8.7.43.  pontjában a pótbefizetés visszafizetését  a teljesítés módja szerint  vagy készpénzben 
javasolja elfogadásra.



A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 2./ pontjában Kardosné 
Kovács Mártát javasolja a megüresedett helyre választani.

Dr. Reisinger Richárd:
Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság végéről hiányzott, nem tudja, mi a 
magyarázata  annak,  hogy  a  pótbefizetést  a  taggyűlés  nem  pénzbeni  hozzájárulással  is 
megoldhatónak gondolja.  Az a  javaslata,  hogy kizárólag  pénzbeni  hozzájárulással  lehessen  a 
veszteségek fedezésére  a  pótbefizetést  teljesíteni,  a  tagok  között  ne  legyen abból  vita,  hogy 
milyen  vagyontárggyal  és  milyen  értéken  teljesíthető  készpénzen  kívül  a  pótbefizetés.  A 
határozati javaslat 1. számú mellékletében a 8. 3. 34. pontjában az a.) pénzbeni hozzájárulást 
javasolja  elfogadásra.  Ehhez  idomulva  a  8.  7.  43.  pont  A  pótbefizetés  visszafizetése  is 
készpénzben történhet, itt a b.) verziót javasolja elfogadásra.

Pochán Miklós:
Megkérdezi Reisinger képviselőt, hogy javaslata egyéni képviselői indítvány-e?

Dr. Reisinger Richárd:
Igen.

Pochán Miklós:
Mielőtt  feltenné  szavazásra  a  határozati  javaslat  2./  pontját,  megkérdezi  az  Egészségügyi, 
Szociális és Jogi Bizottság elnökét, hogy meg lett-e beszélve Kardosné Kovács Mártával, hogy 
vállalja-e a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságában a tagságot?

Dömötör Sándor:
Nem lett megbeszélve.

185/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  100%-os  önkormányzati 
tulajdonban  lévő  Gotthárd-Therm  Kft  Alapító  Okiratát  az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete 
szerint egészíti ki és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  100%-os  önkormányzati 
tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságában megüresedett helyre amennyiben 
vállalja, Kardosné Kovács Márta Szentgotthárd, Mártírok út 4/A. tagot választja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester

1. számú melléklet

8. Pótbefizetés
8. 1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára



pótbefizetést előírhat.

8. 2. 33    A pótbefizetés legmagasabb összege: 100.000.000.- Ft.
8. 3. 34    A pótbefizetés teljesítésének módja: 
pénzbeli hozzájárulás.
8. 4. 36    A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8. 5. 37    A pótbefizetés legfeljebb

üzleti évenként 4 alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
8. 6. 40    Pótbefizetés
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb 30 napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).
8. 7. 43    A pótbefizetés visszafizetése

Készpénzben történik.

Pochán Miklós:
Visszaadja a szót az időközben megérkezett polgármesternek.

32./ Napirendi pont:
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd kérelme.
Előadó: Fekete Tamás irodavezető
Előterjesztés: 39. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  kérelem  az  Önkormányzat  és  Kovács  István  között  lezajlott  polgári  peres  eljárás 
következményeként érkezett be a Polgármesteri Hivatalba. A kérelem azt tartalmazza, hogy a 
bíróság  által  jogerősen  megítélt  összeg  egy  részét  a  képviselő-testület  engedje  el,  illetve 
részletfizetést  engedélyezzen.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta, hogy Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd által a kérelemben írt 
1.300 ezer Ft kötbért meg kell fizetni, a bizottság nem javasolta a késedelmi kamat elengedését, a 
teljes  összeg  megfizetését  pedig  3  részletben  javasolta  a  bizottság.  Megkérdezi  a  bizottság 
elnökét, Dömötör képviselőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Dömötör Sándor:
Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  végső  javaslata  valóban  a  polgármester  által 
említett  formában hangzott  el,  azonban előzetesen elmondja,  hogy a 8666.428.-  Ft késedelmi 
kamat elengedését jelenleg is javasolja, hogy a képviselő-testület ettől tekintsen el, hiszen ez volt 
a bizottsági ülésen is a javaslata. A bizottsági ülésen 5 fő volt jelen, 3 nem szavazat és 2 igen 
szavazat volt az elengedést illetően. A javaslatát továbbra is fenntartja, hogy a késedelmi kamatot 
a  kérelmező  részére  engedje  el  a  képviselő-testület.  A többi  javaslat,  ami  a  kötbért  és  a 
fennmaradó  összeg  visszafizetését  illeti,  a  bizottság  javasolta  ennek  a  3  részletben  történő 



visszafizetését.

Dr. Reisinger Richárd:
A méltányossági indokokon túl olyan ésszerű indoka van a késedelmi kamat elengedésére, hogy 
az önkéntes teljesítésnek mindig van előnye a kényszervégrehajtással  szemben. Ha egyszer a 
kérelmező vállalja,  hogy a  csekély  mértékben csökkentett  összeget  meghatározott  időn belül 
megfizeti  önként,  akkor  ez  az  Önkormányzatnak  biztos  bevételt  jelent.  Ha  azonban  az 
Önkormányzat ilyen kompromisszumra nem hajlandó és a kérelmező ezen felbuzdulva önként 
nem is  fog  teljesíteni,  akkor  egy  bizonytalan  kimenetelű  végrehajtási  eljárásban  eljuthatnak 
addig, hogy nyugdíjból próbálják majd levonatni végrehajtóval ezt a tetemes összeget 20-30 ezer 
Ft-onként  havonta.  Ennél  még  mindig  biztosabb  az,  hogyha  valamilyen  módon  próbálnak 
kompromisszumra jutni. Azt gondolja, hogy méltányos a kb. 10-15 %-os engedmény és biztos 
bevételt  tud  az  Önkormányzatnak  jelenteni  részletfizetéssel,  ha  ezt  elfogadja  a  kérelmező. 
Javasolja a mintegy 700 ezer Ft-os késedelmi kamat elengedését.

Viniczay Tibor:
A méltányosság és a segítőkészség pártján van, hiszen azért kérte ennek az előterjesztésnek a 
becsatolását. Elmondja, hogy éveken keresztül húzódott ez a vita és nem fizetett a vállalkozó. A 
megegyezés és a segítőkészség pártján van, de hangsúlyozza, nem ennyire egyértelmű, hogy az 
Önkormányzatnak ezt az összeget nincs lehetősége behajtani, illetve csak nyugdíjból és hosszú 
idő alatt van lehetősége behajtani.

Bauer László:
A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  nem  tárgyalta  az  előterjesztést,  így  a  véleményét 
mondja el. A kb. 4,5 millió Ft-os összegből a késedelmi kamatok egy viszonylag kisebb tételt 
eredményeznek. Ha ez lehetővé teszi, hogy ütemesen és gyorsan megkapja az Önkormányzat a 
fennmaradó 4 millió Ft-ot, akkor jobban fog járni az Önkormányzat, mint Reisinger képviselő 
által  említett  évekre  elhúzódó  ügy  tekintetében.  Nem gondolja,  hogy  ebben  az  esetben  kárt 
szenvedne az Önkormányzat, hiszen a tartozást kötbérestől be akarná hajtani az Önkormányzat. 
Egyéni  képviselői  indítványként  azt  mondja,  hogy  a  késedelmi  kamatot  engedje  el  az 
Önkormányzat,  a  tartozást,  illetve  a  kötbérrel  növelt  összeget  javasolja  megfizetni  a 
kérelmezőnek, a 3 részletben történő fizetést is javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 3 nem szavazattal elfogadva, hogy a megítélt késedelmi 
kamatot az Önkormányzat engedje el, a határozat többi részét pedig 7 igen szavazattal és 2 nem 
szavazattal elfogadva az alábbi határozatot hozza:

186/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kövesdi Zoltán mint,  Kovács 
István  (9970 Szentgotthárd, István király utca 11 sz. alatti  lakos) alperes jogi képviseletében 
eljáró, meghatalmazott ügyvéd által írt kérelemben írt kötbért (1.300.000,- HUF) nem engedi el, 
de a megítélt késedelmi kamatot (666.428,-HUF) elengedi.
A Körmendi Városi Bíróság 2.P.20.090/2008 számú, illetve a Vas Megyei Bíróság előtt, mint 
másodfokú bíróság 8.Pf.20.162/2009/2. számú Ítélete alapján megállapított 4.641.448.- Ft-ból a 
késedelmi kamattal csökkentett összeg, összesen 3.975.020.- Ft- 3 egyenlő részletben történő 
kifizetéséhez  hozzájárul,  melynek  első  részlete:  2009.12.31.  napján,  második  részlete: 



2010.06.30. napján, harmadik részlete: 2010. 12.31. napján válik esedékessé.  Bármely részlet 
elmaradása esetén az egész tartozás egy összegben esedékessé válik.

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

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Pochán Miklós:
A mai napon jutott tudomására, hogy az Óvoda előtti járda olyan mértékben meg van süllyedve, 
hogy a kiskapun keresztül bemenni, bevinni a gyermekeket nem lehet. Nagyon sürgősen kellene 
tenni valamit, mert térdig érő víz van ott, a nagykapu nincs nyitva.

Bauer László:
Rábafüzes tekintetében a nap folyamán több jelzést kapott, hogy elsősorban a domboldalon lévő 
utcákról lezúduló vizet az árkok, átereszek nem tudják elvezetni. A Műszaki Irodát felkéri arra, 
hogy a helyzetet minél gyorsabban tekintse át és viszonylag egyszerűbb megoldásokkal a lényegi 
pontokon meg tudnák oldani azt, hogy a csatornahálózat, az árokrendszer le tudja vezetni a nagy 
mennyiségű csapadékvizet.

Fodor József:
Augusztusban fog a képviselő-testület legközelebb ülést tartani, akkorra már annyira kicsúsznak 
az időből,  hogy félő:  Zsidán  a  Zsida  patak medrét  a  téli  időben fogják megint  megcsinálni. 
Javasolja, hogy a Műszaki Iroda kérje fel az Őrségi Vízmű Társulatot, hogy a nyáron álljanak 
neki a munkálatoknak, mert a tavalyi évben is novemberben állították bele az embereket a vízbe, 
onnan betonozták a patak medrét.
A Műszaki Irodától kéri szintén a következőt. Az Erdei úton az éles kanyarban van egy nagyon 
elhanyagolt  épület,  akinek  a  tulajdonosa  pillanatnyilag  Vasszentmihályon  lakik.  Fel  kellene 
kutatni  a  tulajdonost  a  cím után  és  fel  kellene  szólítani,  hogy a  ház  körül  található áldatlan 
állapotot számolja fel.
Most, hogy ilyen nagy esőzések voltak, nem volt szerencsés korábban sem, hogy a szennyvíz 
buktató, nyelő aknákat beletették az árokba és 125-ös pvc gyűrűvel vezették el a két oldalán az 
aknának. Ezek el  vannak dugulva és elképesztő,  hogy Szentgotthárdon a  Mária  parttól  lefelé 
egészen Domiter László házáig merő víztenger az a  rész.  Javasolja az áteresz gyűrűk sürgős 
kitakarítását.

Viniczay Tibor:
Az  elmúlt  egy  órában  az  árvíz  kapcsán  Szentgotthárdon  volt.  Felhívja  a  figyelmét  a 
képviselőknek  és  a  szentgotthárdiaknak  is,  hogy  ma  délután  is  biztosan  lesz  probléma  több 
helyen. A rábatótfalui városrészen például a vízelvezető árkok tulajdonosainak a nagy része nem 
járult  hozzá ahhoz,  hogy kialakításra,  korszerűsítésre  kerüljenek  az átereszek.  Addig,  amíg  a 
magántulajdonban lévő utak és átereszek tulajdonosai nem partnerek a korszerűsítésben,  nem 
fognak tudni segíteni az ilyen és hasonló problémáknál. Tudomásul kell venni, hogy ezeket az 
Önkormányzat egyedül nem tudja és nem is fogja tudni megoldani. Ami problémákat említett 
Fodor képviselő, meg kell nézni és le kell kontrollálni.



Fodor József:
Kiegészítésként elmondja, nem a kapubejárati áteresz gyűrűkkel van a gond, hanem ahogy az 
árokba megy a szennyvíz. Az árokban van a szennyvíznek a tisztítóaknája, két oldalt egy-egy 
gyűrű pár viszi el a vizet, ezek vannak eldugulva.

Viniczay Tibor:
Nem erre a konkrét problémára válaszolva szólt az előbb hozzá, hanem általánosságban.

Huszár Gábor:
A szünetben Fekete Tamás irodavezető jelezte felé, hogy a jövő hétre Rábatótfalu városrészen 
városrészi falugyűlést kellene összehívni a kialakult helyzettel való kapcsolat miatt, hiszen már 
egy-másfél évvel ezelőtt volt egy városrészi gyűlés, amikor elmondták a gazdáknak, hogy hozzá 
kellene, hogy járuljanak a vízelvezető részek cseréjéhez. Ahogy a polgármester mondta, sajnos 
vannak gazdák, akik ehhez nem járulnak hozzá. A kérdése az, van-e mód és lehetőség, ha egy 
ilyen helyzet van,  ezeket a gazdákat valamilyen módon lehessen kötelezni arra akár büntetés 
terhe mellett is, hogy járuljanak hozzá a vízelvezető részek cseréjéhez. Nem mindegy, hogy hány 
ház áll térdig vízben és hány homokzsákot kell letenni. Kérdezi, van-e erre valami lehetőség?

Viniczay Tibor:
Nincs. Természetesen a magántulajdon védelme alapján semmilyen kényszerítő intézkedést nem 
lehet  ezzel  kapcsolatban  tenni.  Akkor  viszont,  ha  árvízvédelmi  problémákat,  vagyonvédelmi 
problémákat meg lehet oldani egy-egy ilyen áteresz leszakításával, akkor azt gondolja, az eljáró 
katasztrófavédelmi  parancsnoknak  van  joga  kiadni  utasítást,  hogy  fel  kell  szabni  ezeket  az 
átereszeket, de utána helyre kell állítani őket.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  megköszöni  a  képviselők  munkáját, 
valamint a képviselő-testület munkáját a Városi Televízión keresztül nézők figyelmét és 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


