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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én 14.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme.

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bugán József alpolgármester,
Bauer László, Bedics Sándor,
Dömötör Sándor, Enzsel István 14,20 órától,
Fodor József, Kissné Köles Erika,
Ódor Dénes, Dr. Reisinger Richárd,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Takáts József főmérnök 14,30 órától.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Huszár Gábor és Labritz Béla képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és
Kissné Köles Erika képviselő.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket,  a  képviselő-testület  munkáját  a  Városi  Televízió  adásán  keresztül  néző 
szentgotthárdiakat, megállapítja a határozatképességet és a nyílt ülést megnyitja. Javasolja ,,A 
Városi Televízió Kht 2008. évi mérlege” című előterjesztés napirendre vételét. Javasolja továbbá, 



hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:
A Gotthárd-Therm Kft 2009. évi üzleti terve,
Gotthárd-Therm Kft üzletrészének értékesítése és ingatlan vételi ajánlat,
Pénzeszközátadás a Gotthárd-Therm Kft részére,
Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra,
Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjra,
Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díjra,
Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja kitüntetésre,
Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Városért kitüntetésre, valamint
Sárközi László 9970 Szentgotthárd, Széchenyi utca 16. szám alatti lakos átmeneti segély ügyében 
benyújtott fellebbezése.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

118/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

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

- A Városi Televízió Kht 2008. évi mérlege.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 
következő napirendi pontokat:

- A Gotthárd-Therm Kft 2009. évi üzleti terve,
- Gotthárd-Therm Kft üzletrészének értékesítése és ingatlan vételi ajánlat,
- Pénzeszközátadás a Gotthárd-Therm Kft részére,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjra,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díjra,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja kitüntetésre,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Városért kitüntetésre, valamint
- Sárközi László 9970 Szentgotthárd, Széchenyi utca 16. szám alatti lakos átmeneti 

segély ügyében benyújtott fellebbezése.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

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

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

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés: 1. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Beszámoló a SZOI egy éves tapasztalatairól.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

II. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Osztályösszevonások helyett tett intézkedések.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.) és 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Költségvetési szervek alapító okiratok módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási Programjának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltözetésének vizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet



6./ Napirendi pont:
A keret-megállapodások rendezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

7./ Napirendi pont:
Állami Számvevőszék ellenőrzése.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Támogatás iránti kérelem a Szentgotthárd és az Őrség című útikönyv megjelentetéséhez.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Barokk templom felújításának támogatása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása pályázat benyújtása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
KEOP-2009-5.3.0/A (Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
KEOP-2009-5.3.0/B  (Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 19. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
2009. évi CÉDE pályázat a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésre.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Fuisz Géza).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
Területrész vásárlási kérelem (Simon Lajos).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Koll-Stein Kft).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

19./ Napirendi pont:
Lakás értékesítés (eladási ár meghatározása).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

20./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Vass József ÖKV igazgató
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



21./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat készfizető kezességvállalási kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

22./ Napirendi pont:
A Városi Televízió Kht 2008. évi mérlege.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 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 polgármester a két ülés között eltelt időszakban:

Április 30-án a Régióhő Kft. taggyűlésén vett részt Körmenden Virányi Balázs képviselővel.

Május  5-én  a  SZOI  Arany  János  1-4.  Évfolyamos  Tagintézmény  felújításával  kapcsolatban 
folytatott  tárgyalásokat  az  új  tornatermi  szárny  és  az  új  Zeneiskola  szárny  kialakításának 
lehetőségéről. A dolog apropóját a pályázati ablak várható megnyitása adja. Ezt a pályázatot a 
tavalyi  évben  a  Csörötnek-Magyarlaki  Általános  Iskola  javára  nem  indítottak  el  és  abban 
egyeztek meg, hogy ebben az évben adják be ezt a pályázatot a SZOI keretében.

Május 13-án Böjte Csaba ferences atya szentmiséjén vett részt a templomban.

Május 14-én Bugán József alpolgármester Úrral Dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszternél tettek 
látogatást  Budapesten.  A  heiliegenkreuzi  hulladékégető  kapcsán  kérték,  hogy  emelje 
kormányszintre a probléma kezelését, mivel nem Szentgotthárd és Burgenland között feszül a 
probléma, hanem Ausztria és Magyarország között. Továbbá kérték a minisztertől, hogy a jogi 
eljárások finanszírozásában legyen az Önkormányzat  segítségére.  A miniszter  segítségét kérte 
abban is, hogy a rábakethelyi laktanya az Önkormányzat tulajdonába kerülhessen.

Május  15-én  a  termálfürdőben  tartotta  együttes  ülését  az  őriszentpéteri  és  szentgotthárdi 
kistérség, melyen képviselte az Önkormányzatot.
Ugyanezen a napon a Dunántúli Idősügyi Tanácsok Szövetsége Szombathelyen a Megyeházán 
tartotta ülését, melyen Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsát Dömötör Sándor képviselte.
Szintén ezen a napon tartotta a VASIVÍZ Zrt. közgyűlését, melyen Pochán Miklós alpolgármester 
vett részt.



Május 23-án a Szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete megalakulásának 
15.  évfordulója  alkalmából  „Összetartozunk”  címmel  gálaműsor  megrendezésére  került  sor  a 
színházban. Ezen az ünnepségen került átadásra a 72/2009. számú Képviselő-testületi határozat 
alapján „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” Kovács Jánosné részére az 
egyesületben  végzett  munkája  elismeréseként,  valamint  az  Egyesület  részére  Szentgotthárd 
társadalmi életében végzett 15 éves munkájának elismerése jeléül. Gratulál a kitüntetettnek, jó 
egészséget és jó munkát kíván.

Május  26-án  Őriszentpéteren  az  Őrségi  Nemzeti  Park  Igazgatóságán  a  FOODLAWMENT 
(Élelmiszerbiztonság)  Egyesület  kihelyezett  ülésén  „Mit  veszíthetünk?”  címmel  vas  megyei 
agrár-  és  állatorvosi  szakemberek  bevonásával  tanácskozást  tartottak,  melyen  képviselte  az 
Önkormányzatot.  A tanácskozás  célja  a  tervezett  heiligenkreuzi  hulladékégető  miatti  közös 
állásfoglalás kialakítása volt.
Ugyanezen a napon a Rábafüzesi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár Rábafüzesi Fiókkönyvtára a kitelepítés évfordulójára készített emléktáblát avatta fel a 
Heimatmúzeumnál Rábafüzesen.

A Szentgotthárdért  Közalapítvány  vezetője  Molnár  Piroska  elnök  tájékoztatta,  hogy  a  MOL 
írásban  értesítette  a  Közalapítványt,  miszerint  a  benzinkútjaiknál  vásárolt  képeslapokból 
509.950.-Ft gyűlt össze, mely összeget átutalnak az alapítvány számlájára. Ezúton is köszönetet 
mond a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. vezetésének, hogy anyagi és erkölcsi segítséget 
nyújtott a heiligenkreuzi hulladékégető megépítése elleni tevékenységhez.

Kérdéseket, észrevételeket vár a napirenddel kapcsolatban.

Bugán József:
Kiegészíti  a polgármester szavait  a heiligenkreuzi  hulladékégetővel kapcsolatos aktualitásokat 
illetően.  Az  elmúlt  hetekben  Dr.  Molnár  Csaba  kancelláriaminiszternél  folytattak  tárgyalást 
többek  között  a  heiligenkreuzi  hulladékégetővel  kapcsolatos  teendők  és  jövőre  vonatkozó 
feladatokat illetően. Nem ok nélkül fordultak ismét a magyar kormány második emberéhez. Az a 
véleményük és  érzésük,  annak ellenére,  hogy a  magyar  kormány hozott  egy  határozatot,  mi 
szerint ne ide építse fel Ausztria a hulladékégetőt, a magyar Országgyűlés hasonló értelmű és 
erejű  határozatot  hozott,  véleményük  szerint  az  országos  politika  hátterében  nem  történt 
gyakorlatilag  semmi.  A  harcot  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  a  szentgotthárdi  civil 
szervezetek  és  a  szentgotthárdiak  maguk  vívják  meg  egy  100  millió  Eurós  osztrák 
nagyberuházással  szemben,  amely  ebből  a  szempontból  egy  szélmalomharcnak  tűnik  a  mai 
álláspontja szerint. Ismertet egy olyan e-mailt, amely a napokban érkezett hozzájuk a Magyar 
Környezetvédelmi Minisztériumból egy ottani tisztségviselőnek a tollából és aláírásával. Ezt az 
e-mailt szó szerint idézi a képviselő-testületnek és a szentgotthárdiaknak. Tisztelt Polgármester! 
Mellékelten  megküldi  a  tisztségviselő  az  osztrák  Umweltsenat-tól  érkezett  levelet,  - 
kiegészítésként  elmondja,  ez  az a bizonyos szervezet,  amelyhez a szentgotthárdiak több mint 
400-an beadták a fellebbezésüket a már kiadott építési engedély ellen, valamint az Önkormányzat 
is beadta azon fellebbezését, mi szerint az Önkormányzatot nem tartják ügyfélnek az osztrákok az 
eljárásban – és mellékletként megküldött, az összes fellebbezést tartalmazó CD anyagának webes 
elérhetőségét.  A  Magyar  Minisztérium  értelmezése  szerint  az  Umweltsenat  a  beérkezett 
fellebbezéseket beszkennelte és megküldte a Magyar Minisztériumnak hivatalosan azzal, hogy 



két  hétig  a  levélben  jelzett  elérhetőségen  konzultációt  lehet  kérni  a  fellebbezésekkel 
kapcsolatban, ennek szerepét érdemes lenne a bécsi ügyvédi irodától pontosan megkérdezni, attól 
a bécsi ügyvédi irodától, amelyet a Szentgotthárdi Önkormányzat és a szentgotthárdi adófizetők 
fizetnek. A bécsi ügyvédi irodának az óradíja közel van a magyar minimálbér összegéhez. Azt 
mondja a Környezetvédelmi Minisztérium, hogy érdemes lenne ennek a levélnek,  amit  nekik 
küldtek Budapestre,  a  Szentgotthárdi  Önkormányzatnak megkérdezni  Bécsből,  hogy pontosan 
mit is jelent ez a levél. A levélből kitűni, hogy az Umweltsenat döntést még nem hozott. Azt 
gondolja, elfogadhatatlan az, hogy egy Magyar Állam által fizetett Minisztérium tisztségviselői 
az  Önkormányzatot  ösztökéljék  azzal,  hogy közel  a  magyar  minimálbérhez  hasonló óradíjért 
dolgozó ügyvédi irodától a Szentgotthárdi Önkormányzat kérdezze meg azt,  ami szerinte egy 
országos probléma lenne. Ezt a heiligenkreuzi problémát már a magyar kormány és a magyar 
Országgyűlés  országos  szintre  emelte  a  határozataival.  A polgármester  azt  kérte  Dr.  Molnár 
Csaba minisztertől, akinek ezt a levelet még nem tudták megmutatni, hogy nevezzen meg egy 
olyan  kormányzati  embert,  aki  a  kormány  kötelékébe  tartozik,  de  nem  a  heiligenkreuzi-
szentgotthárdi probléma lenne a fő tevékenysége, de a résztevékenysége és egyik fő feladata ez 
lenne.  A miniszter  azt  ígérte,  hogy megvizsgálja  ennek a  lehetőségét  és  azt  is  megvizsgálja, 
hogyan  tudná  a  Szentgotthárdi  Önkormányzatot  anyagilag  támogatni  az  ügyvédi  költségek 
fedezésében. Az a véleményük, hogy Szentgotthárdról vívni ezt a küzdelmet a Magyar Államon 
keresztül az osztrák állammal meglehetősen szélmalomharcnak tűnik a mai állás szerint, de van 
pozitívum is a sok negatívum mellett. Elmondja, hogy a képviselő-testület nem döntött rosszul és 
elhamarkodottan 2008. augusztus 27-én, amikor azt  mondta, hogy a Malom úti  átkelő, ami a 
szentgotthárdi  vasútállomás  és  a  vasút  területén  van,  egyelőre  maradjon  önkormányzati 
tulajdonban,  rendelkezésben,  hatáskörben.  Ezt  a  jó  döntést  bizonyította  az  is,  hogy  ezen 
képviselő-testületi döntést követően a határozatot bekérte a Magyar Miniszterelnöki Hivatal. A fő 
beruházó,  a  GYSEV,  illetve  a  polgármester,  ő  és  Reisinger  képviselő  képviselték  az 
önkormányzatot egy megbeszélésen. A GYSEV összehívott egy megbeszélést a General Motors 
akkori  vezérigazgatójához.  Tudni  kell,  hogy  a  GYSEV  Zrt  fejleszteni  akarja  és  szeretné  a 
Szombathely Körmend Szentgotthárd vasúti szakaszt, ami mindnyájuk gazdasági, személyes és 
erkölcsi érdeke is, hogy ez a vonal olyan szintű legyen, amely Európában elvárható. Tudni kell 
azonban azt is  a  képviselő-testületnek,  valamint  a  szentgotthárdiaknak,  hogy a  szentgotthárdi 
vasútállomáson  lévő  szakaszból  ágazik  le  az  osztrák  ipari  parkot  ellátó  néhány  méteres 
iparvágány,  amelyen  keresztül  a  Begas  beruházó  elégetendő  hulladékkal  kívánja  ellátni  a 
hulladék égetőművet. Van egy GYSEV kérés az Önkormányzat kezében, amelyről eddig nem 
hozott  döntést  a  képviselő-testület.  A képviselő-testület  azt  mondta,  hogy a  Malom úti  átjáró 
maradjon addig önkormányzati hatáskörben, amíg el nem dűl, hogy megépül-e a hulladékégető. 
Hangsúlyozza, nagyon jól döntött a képviselő-testület akkor, amikor erre a kérdésre nem mondott 
a-t vagy b-t. Személyes meglátása, hogy ez az egy pont, amivel a GYSEV Zrt-t egy kicsit talán 
arra  tudják  ösztökélni,  hogy  túl  a  GYSEV fejlesztésen  tudjon  az  Önkormányzatnak  valamit 
segíteni  a  heiligenkreuzi  hulladékégető  elleni  küzdelemben.  Ezért  néhány  képviselőtársával 
együtt előkészítenének egy újabb népszavazást Szentgotthárdon, amelynek a kérdését, kérdéseit 
jelenleg  Reisinger  képviselő  mellett  egy  pécsi  alkotmányjogász  készíti  elő,  ezt  meg  fogják 
ismertetni  a  képviselő-testülettel,  a  jegyzővel  és  a  szentgotthárdiakkal  is.  Ennek  a 
népszavazásnak  az  lenne  a  tárgya,  hogy  a  Malom  úti  átjáró  maradjon-e  önkormányzati 
kezelésben vagy ne,  adja-e  oda  az  Önkormányzat  a  GYSEV-nek vagy ne,  illetve  a  GYSEV 
hogyan tegyen Szentgotthárd számára hasznosat a heiligenkreuzi hulladékégetővel kapcsolatosan. 
Ezt a népszavazást a képviselőtársaival együtt fogják kezdeményezni, de az sem kizárt, hogy a 
szentgotthárdiakat fogják megkérni,  aláírásukkal igazolják, hogy ennek a népszavazásnak van 



értelme és ezzel tudnak operálni a heiligenkreuzi hulladékégető ellen. Ismertet a jelenlévőkkel 
egy előkészítést,  a szentgotthárdiak szintén elégedetlenek a  heiligekreuzi hulladékégető elleni 
nem  történésekkel.  Hosszú  évek  óta  nem  történik  semmi,  az  osztrákok  félvállról  veszik  a 
szentgotthárdiakat,  a  magyar  kormány  vagy  tesz  valamit,  vagy  nem,  a  képviselők  és  a 
szentgotthárdiak  pedig  küzdenek.  Előjött  az  a  kérdés,  mi  történik,  ha  mégis  megépül  a 
hulladékégető és ha nem tudnak hivatalosan törvényesen az alkotmányi kereteken belül mit tenni. 
Eljuttattak hozzá egy polgári  engedetlenségről  szóló néhány sort.  Ez azt  tartalmazza,  hogy a 
politikai tiltakozás sajátos típusa a fejlett polgári demokráciában a polgári engedetlenség. Nincs 
általánosan  elfogadott  fogalmi  meghatározása,  többnyire  azt  a  szándékos,  nyilvános  és 
erőszakmentes, ugyanakkor a jogellenes tevékenységet jelenti, mégis ez forog Szentgotthárdon. 
Tehát  jogellenes  cselekvést  jelenti,  amelynek  célja  nem az  adott  ország  teljes  jogrendjének, 
hanem  bizonyos  jogi  normáknak,  illetve  a  kormány  politikájának  a  megváltoztatása  egy 
magasabb  rendűnek  tekintett  erkölcsiség  és  igazságosság  alapján.  A  polgári  engedetlenség 
alkalmazására akkor kerülhet sor, ha úgymond a rendelkezésre álló jogállami eszközökkel a cél 
már nem érhető el és ha nem származik belőle nagyobb sérelem, mint amelyet el akar hárítani. 
Azt gondolja, ha a polgári engedetlenség formáját választják a szentgotthárdiak akkor, amikor 
már nem lesz más lehetőségük, arra kell gondolniuk, hogy ebből a polgári engedetlenségből nem 
az a céljuk, hogy nagyobb sérelmük származzon, hanem az, hogy nagyobb eredményük legyen. 
Ezt  kötelessége  volt  elmondani,  hiszen  erre  már  a  civil  körökben  mozgolódás  van.  Áll  a 
jelenlévők kérdései elé a heiligenkreuzi hulladékégetővel kapcsolatos egyéb kérdéseket illetően.

Ódor Dénes:
A márciusi képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy körvonalazódik egy olyan lehetőség, amely 
keretein  belül  egy  megyei  közgyűlési  küldöttséggel  a  rábafüzesi  asszonykórus  eljuthat  a 
szentgotthárdi testvérvárosba, a németországi Walldürnbe is. Tájékoztatja a képviselő-testületet 
és a jelenlévőket, hogy erre május 20-24-e között sor került. A terveknek megfelelően ellátogatott 
az  asszonykórus  Walldürnbe  is,  elmondhatja,  hogy  egy  kulturális  csoport  jelezte,  hogy 
Szentgotthárd élőnek tartja a kapcsolatot Walldürn várossal. Ezen utazás kapcsán negatívumként 
megemlíti, szeretett volna a kórus Szentgotthárdra jellemző maradandó emléket magával vinni, 
de  nem tudott  a  Polgármesteri  Hivatalban olyan  tárgyakat  beszerezni,  amelyek  egyértelműen 
Szentgotthárdra utaltak volna. Azt gondolja, ha szűkösek is az anyagi lehetőségek, a jövőben 
kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert nem rossz gesztus az, ha a látogatóba delegáció ezzel 
is emlékeztet Szentgotthárdra. Közöl egy előremutató információt. Június 6-án Rábafüzesen a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár rendezésében nemzetközi gyermeknap megrendezésére kerül sor 
osztrák gyermekek és vendégek részvételével.

Viniczay Tibor:
Ódor képviselőnek mondja, hogy jómaga Walldürnben két alkalommal volt, legutoljára akkor, 
amikor az új polgármester esküt tett. Amikor a küldöttség is érkezett, valamennyi alkalommal 
adtak Szentgotthárdra jellemző ajándékokat. Nagyon sajnálja, hogy ilyen kellemetlen helyzet állt 
fent, de azt javasolja mindenkinek, amennyiben ilyen tárgyakra szükség van, a Látogató Központ 
rendelkezésre  áll  mindenki  számára.  A  Szentgotthárdra,  az  Őrségre  sajátságosan  jellemző 
ajándékozási  lehetőségek  állnak  rendelkezésre,  természetes,  hogy  ilyen  látogatáskor  ilyen 
tárgyakat illik vinni, reméli, hogy ezzel segítséget tudott a következőkben nyújtani.



Dömötör Sándor:
Tájékoztatásul  néhány  gondolatban  megemlíti  a  Dunántúli  Idősügyi  Tanács  tanácskozásán 
elhangzottak  lényegét.  Mindannyian  láthatták  a  televízióban,  olvashatták,  hogy  az  Idősügyi 
Tanács egy nyilatkozatot fogadott el. A Dunántúli Idősügyi Tanács ülésén Baranya megye, Győr-
Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Zala megye, városok, illetve 
megyei idősügyi tanácsok vettek részt.  Az Idősügyi Tanács alelnöke Dr. Medgyasszay László 
Képviselő,  aki levezető elnöke volt  a megbeszélésnek. A nyilatkozat lényege az volt,  hogy a 
nyugdíjasokkal,  az  idősekkel  foglalkozott  és  mivel  a  kormány  legutóbbi  időszakban  tett 
intézkedései nem ennek a korosztálynak a kedvébe jártak, ezért a nyilatkozat egyik hangsúlyozott 
pontja az volt, hogy az Idősügyi Tanács tiltakozik a 13. havi nyugdíj megszüntetése ellen, e hét 
hétfő vagy kedd délután a parlamenti felszólalásában Medgyasszay László el  is mondta. Úgy 
gondolja, nemcsak Dunántúlon és Budapesten, hanem az ország bármely részén ha működnek 
ilyen  idősügyi  tanácsok,  a  hangjukat  ilyen  mértékben  hallatják,  akkor  remélhetőleg  az 
országgyűlésnek, a kormánynak is lesz ezzel kapcsolatban mondanivalója.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

119/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

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

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A 288/2007.  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  a  képviselő-testület  elfogadta  azt  a 
koncepciót, amelynek az időnkénti felülvizsgálatát is elhatározta. Ennek a felülvizsgálatnak az 
eredményei,  az  értékelése,  valamint  a  következő  időszakokban  elvégzendő  feladatoknak  a 
felsorolása szerepel az előterjesztésben. Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, valamint 
az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg  az  előterjesztést  és 
mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

120/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Terve 2007-2010. című dokumentum és az „Ifjúsági 



Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójához 2007 – 2009.”  Című dokumentum 
végrehajtásáról készült Beszámolót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy az 
„Ifjúsági  Cselekvési  Terv  Szentgotthárd  Város  Ifjúsági  Koncepciójához”  című  dokumentum 
végrehajtásának határidejét 2011-ig meghosszabbítja. Ugyancsak az önkormányzati választásokat 
követő évig - 2011-ig - hosszabbítja meg az Ifjúsági Koncepció érvényességének határidejét.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3./ Napirendi pont:
Beszámoló a SZOI egy éves tapasztalatairól.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület a 60/2008. számú képviselő-testületi határozatában a SZOI általános iskolai 
képzésének  oktatásszervezési  és  tartalmi  megújítása  érdekében  az  előterjesztésben  felsorolt 
fontosabb feladatokat javasolta megszervezni a 2008/2009-es tanévtől kezdve, az előterjesztés 
foglalkozik ezen feladatoknak a részletes megvalósulásáról, véleményezéséről, valamint Pénzes 
Tibor  SZOI  intézményvezető  egy  rövid  áttekintést  adott  azzal  kapcsolatban,  hogy  milyen 
véleményeket tapasztalt az intézmény alkalmazottjai, a pedagógus kollégák körében. Az Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg  az  előterjesztést  és  elfogadásra 
ajánlotta azt. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e hozzászólni az anyaghoz?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

121/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  SZOI  2008.  évi  átszervezését 
követő egy év tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

II. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Osztályösszevonások helyett tett intézkedések.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Pü. Biz. jav.) és 5. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság,  valamint az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést. Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport 
Bizottság egy módosítással élt. A bizottság javasolja felkérni az intézményvezetőt, hogy ebben a 
témában  a  2009.  szeptemberi  képviselő-testületi  ülésre  tegyen  javaslatot.  A  költségvetés 
tárgyalásakor  az  intézményvezető  javaslatot  tett,  hogy  azt  a  költségcsökkentést,  amelyet  az 
Önkormányzat elvár tőle, ne osztályösszevonásokkal, hanem az általa tett javaslatokkal próbálják 
meg elérni, egyenlőre ez teljes mértékben nem valósult meg. Ezeknek az intézkedéseknek, illetve 
a megtakarításoknak az elvégzéséről szól az előterjesztés.  Megkérdezi a bizottságok elnökeit, 
hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Bauer László:
Elmondja, hogy az időpont a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is dilemma volt. A 
bizottság állítása az, hogy későinek tartja az ügy szeptemberi tárgyalását, hiszen ha nem sikerül 
megfelelő intézkedéseket találni, akkor egy költségvetési probléma áll elő. Ha korábban tudják 
tárgyalni az anyagot, akkor életbe léphet az eredeti elképzelés, tehát az osztályösszevonás. Ilyen 
értelemben  egy  kicsit  későinek  érzi  maga  és  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  is  a 
szeptemberi tárgyalást. Ez alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata a júniusi 
ülés, de nem javasolja a szeptemberi határidő elfogadását.

Pochán Miklós:
Ő is későinek tartja a szeptemberi képviselő-testületi ülésre történő javaslattételt, úgy gondolja, 
hogy  legkésőbb  augusztusban  kellene  ezzel  a  témával  foglalkoznia  a  képviselő-testületnek. 
Augusztus  végén  van  a  képviselő-testületi  ülést,  tehát  arra  a  tantárgyfelosztás  és  egyebek 
látszanak,  elkészülnek,  teljes  mértékben  átláthatók  a  teendő  intézkedések.  A  tárgyalás 
időpontjának  az  augusztusi  képviselő-testületi  ülést  javasolja  elfogadásra,  a  júniusi  tárgyalást 
korainak  tartja,  júliusban  pedig  képviselő-testületi  ülésszünet  van.  Ha  a  szakemberek  azt 
mondják, hogy júniusra látszik a tantárgyfelosztás következő évi legalább 80 %-a, akkor lehetne 
vele foglalkozni.

Viniczay Tibor:
Kérdezi, jól értelmezi-e, mely szerint most abban hozzon döntést a képviselő-testület a határozati 
javaslat  2./  pontja  tekintetében,  hogy  legkésőbb  augusztusra  tegyen  az  intézményvezető 
javaslatokat, a határozati javaslat 1./ pontját pedig most nem tárgyalja a képviselő-testület?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

122/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  SZOI-ban  az 
osztályösszevonások  helyett  tett  intézkedésekről  szóló  előterjesztést  megtárgyalta  és  ennek 
kapcsán  felkéri  az  intézmény  Igazgatóját,  hogy  készítsen  beszámolót  a  Képviselő  –  testület 
részére arról, hogy a Képviselő - testület 12/2009. számú határozatában vállalt racionalizálások 
közül  a  meg nem valósíthatók  helyett  milyen  más intézkedéseket  történtek..  A beszámolót  a 
képviselő-testület 2009. augusztusi ülésén kell tárgyalni.



Határidő: 2009. augusztusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

Dr. Gábor László irodavezető

2./ Napirendi pont:
Költségvetési szervek alapító okiratok módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy az alapító okiratok módosítása között szerepel egy érdekes folyamat is, amelyet 
ismertet. A III. Béla Szakképző Iskolánál az előterjesztés egy olyan javaslatot tartalmaz, amely 
szerint  az  eddig  megkezdett  folyamatok  alapján  az  intézmények  pénzügyi  működését  és 
gazdálkodását  a  sajnálatosan  szorossá  vált  pénzügyi  helyzetben  a  Polgármesteri  Hivatalon 
keresztül egy, a működtető és a fenntartó által irányított pénzügyi szervezet irányíthassa. Ezért a 
Polgármesteri Hivatal egy olyan javaslatot tett, hogy a III. Béla Szakképző Iskolának, mint az 
összes többi oktatási intézménynek a pénzügyi irányítása és pénzügyi szervezése a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül történjen. Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport 
Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság a határozati javaslat 1./ a.), b.), 
c.) és d.) pontjait elfogadta. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 1./ a.), 
c.) és d.)  pontjait  javasolta elfogadásra,  valamint  elfogadásra javasolta a III.  Béla Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának módosítását a jelenlegi gazdálkodási jogkör meghagyásával, tehát úgy 
hogy  önálló  gazdasági  szervezettel  rendelkezzen  továbbra  is  az  intézmény.  Megkérdezi  a 
bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Bedics Sándor:
A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  kiegészítő  javaslatával  kapcsolatban  elmondja 
véleményét, indokát. Átgondolva a III. Béla Szakképző Iskola jelenlegi gazdálkodási helyzetének 
a megváltoztatását, 3 oldalról is vizsgálva, meggondolva megállapítja, hogy különösebb előnnyel 
egyik  fél  számára sem járna  a  változtatás,  sem az  Önkormányzat,  sem az  intézmény,  sem a 
szülők, diákok, felnőttek számára sem járna előnnyel. Ismertet néhány hátrányt. Úgy gondolja, ha 
a jövőben a Polgármesteri Hivatal látná el a pénzügyi gazdálkodási szerepet, akkor a jelenleginél 
kicsit  rugalmatlanabb  gazdálkodási  rendszer  jönne  létre,  megszűnne  az  a  napi  kapcsolat  a 
gazdálkodást  végzők  és  az  azt  igénybe  vevők  között,  amely  különösen  a  felnőttképzésben 
résztvevőket érintené negatívan, de mondhatná ezt a kollégisták ügyeinek rendezésére, illetve a 
Kollégium szállásadói tevékenységére. Ismertet egy másik indokot, ami miatt a jelen helyzetben 
nem javasolja a gazdálkodási jogkör megváltoztatását, az a szakképzés térségi irányítása lenne, 
valamint  a  szakképzési  támogatások,  pályázatok  jövőbeni  kedvezményezettjei  már  nem  a 
fenntartó és az iskola, hanem a térségi szakképző központok. A III. Béla Szakképző Iskola a Vasi 
TISZK-nek  a  tagja,  tehát  a  tartalmi  és  az  a  pénzügyi  támogatási  rendszer,  amit  vállalatok, 
vállalkozások kapcsán az iskola kaphatna, ezt nem a fenntartó jogköre eldönteni, hanem a TISZK 
vezetésének, nevezetesen a TISZK Társulási Tanácsának a döntési jogköre. Úgy érzi, egy olyan 
irányt  vett  a  szakképzés  országos  szervezése,  hogy  nagyon  rövid  időn  belül  a  szakképzés 
fenntartói jogköre átkerül egy szélesebb területre, akár megyei, akár regionális területre. Ez azt 



jelentené, hogy ezt követően az adott TISZK tagok, így a III. Béla Szakképző Iskola gazdálkodási 
formáját  is  a  Megyei  Közgyűlés  vagy  a  TISZK  Társulási  Tanácsa  döntené  el.  Ezért  jelen 
pillanatban nem tartja aktuálisnak a jelenlegi önálló gazdálkodási szervezet megszűntetését és 
integrálását a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szervezetébe.

A képviselő-testület a határozati javaslat 1./ a.), 1./ c.) és 1./ d.) pontjait egyhangúlag elfogadva, 
1./ b.) pontját (Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata) pedig 8 igen szavazattal, 3 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:

1.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  Alapító  okirat  módosítását  és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  az 
Előterjesztés 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
1.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
Alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Előterjesztés 2. 
számú melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a III. Béla Szakképző Iskola jelenlegi gazdálkodási 
jogkörét  meghagyja  úgy,  hogy  önálló  gazdasági  szervezettel  rendelkezzen  továbbra  is  az 
intézmény.
1.c.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Alapító okirat 
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Előterjesztés 3. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.
1.d.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
Alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Intézményvezetők

3./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási Programjának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg és 
elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

124/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium Minőségirányítási Programjának módosítását az Előterjesztés mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.



Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

4./ Napirendi pont:
A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

125/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési  Társulás  Alapító  Okiratának  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetbe  foglalt 
szövegét az Előterjesztés 1. számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

5./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltözetésének vizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja,  hogy  a  kollégái  megvizsgálták,  milyen  lehetőség  van  egyrészt  a  Gondozóház 
épületének hasznosításával kapcsolatban, másrészt mennyire életszerű az, hogy esetlegesen ide 
kerüljön elhelyezésre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Közben kiderült az, hogy ennek 
az épületnek a hasznosítása egy régi igényt is kielégíthetne, mely szerint olyan kis alapterületű 
lakásokat  kellene  kialakítani  Szentgotthárdon,  ahol  a  nyugdíjasok  alacsonyabb  lakbérért  kis 
alapterületen tudnának olyan szolgáltatás  közelében élni,  amely az idősek ellátását  biztosítja. 
Akár  4-6-8-10  kis  alapterületű  lakás  is  kialakítható  a  Gondozóházban  és  a  mellette  lévő 
épületben,  ezzel  a  lakásmobilitást  tudnának  indukálni,  melynek  keretében  nagy  alapterületű 
lakásban élő idős, nyugdíjas szentgotthárdiak, akik amúgy kisebb lakásba szívesen átköltöznének, 
kaphatnának  egy  kisebb,  nekik  megfelelőbb lakást,  és  az  ellátást  biztosíró  intézmény fizikai 
közelsége miatt egyúttal színvonalasabb, idősebbeknek biztosított ellátásban is részesülhetnének 
a  közelben.  Ezzel  párhuzamosan  az  előterjesztés  nem  javasolja  egyelőre  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatnak  a  Gondozóház  megüresedő  épületébe  történő  átköltözetését. 



Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ és 
2./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

126/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat átköltöztetését a Gondozóház megüresedő épületébe a felmerülő jelentős költségek, a 
rosszabbodó működési feltételek továbbá a  Támogató Szolgálat,  a  Házi Segítségnyújtás és a 
Közösségi  Pszichiátriai  szolgáltatás  helyiségbiztosítási  nehézségei  miatt,  jelenleg  nem  tartja 
időszerűnek.

2./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  a műszaki  irodát és a 
Városi  Gondozási  Központot,  hogy  vizsgálja  meg,  hogy  a  Gondozóház  bővítésével  milyen 
műszaki  és  pénzügyi  feltételekkel  alakíthatók  ki  nyugdíjas  bérlők  elhelyezésére  alkalmas 
bérlakások,  az  azokban lakók részére  ebben  a  formában  milyen  szociális  alapszolgáltatások 
nyújthatók.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

Fábián Béláné intézményvezető

6./ Napirendi pont:
A keret-megállapodások rendezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

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

A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

127/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  engedélyezi,  hogy  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal létrejövő keret-megállapodásokban 2010. március 31-
ig a  közterület  –  tisztítási  feladatok elvégzésére bruttó  12.586,-  e  Ft-ra; a  lomgyűjtő-  és  az 
építési  törmelékgyűjtő-konténerek elhelyezésére  1.450,-  e  Ft-ra,  a  városi  és  egyéb 
parkfenntartási feladatok ellátására  bruttó 11.100,- e Ft-ra, az  iparterületi  közterület (Ipari 
Park I., illetve II. területe) fenntartási feladatok elvégzésére bruttó  1.700,- e Ft-ra történjen 
kötelezettségvállalás.

Határidő: a közlésre azonnal



Felelős: Viniczay Tibor polgármester

7./ Napirendi pont:
Állami Számvevőszék ellenőrzése.
Előadó: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

128/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszéknek 
„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatánál  a  települési  önkormányzatok  tulajdonában  lévő 
zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről” szóló jelentését megismerte.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti  intézkedési  tervet  elfogadja  és  felkéri  a  Polgármestert,  hogy gondoskodjon az  abban 
foglaltak teljesítéséről.

Határidő: intézkedési terv szerint
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

8./ Napirendi pont:
Támogatás iránti kérelem a Szentgotthárd és az Őrség című útikönyv megjelentetéséhez.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztésben azt a kérelmet tolmácsolta, amelyet az egyébként színvonalas kiadványnak a 
kiadói  kértek  az  Önkormányzattól.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az 
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést,  mindkét 
bizottság a határozati javaslat 2./ pontját javasolta elfogadásra.

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

129/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd és az Őrség” című 
útikönyv megjelentetésére az önkormányzat költségvetésének helyzetére tekintettel a 2009. évben 
anyagi támogatást nem tud biztosítani.



Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Jakabné Palkó Edina irodavezető

9./ Napirendi pont:
Barokk templom felújításának támogatása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy az Önkormányzat tavaly kapott egy megkeresést a Plébánia részéről.  Az ügy 
előzménye, hogy 3 és fél évvel ezelőtt az Önkormányzat meghirdetett egy felújítási programot, 
első  ütemben  a  Szentgotthárd  legfontosabb  műemlék  épületének,  a  Barokk  Templomnak   a 
tetőszerkezet  felújítását  indították  el.  Akkor  a  Tondach  Cserépgyártó  Vállalat  és  az  Erdészet 
rendkívül  komoly  anyagi-  és  eszköztámogatásával  és  hihetetlen  mennyiségű  felajánlott 
pénzeszköz  támogatással  sikerült  a  felújítást  elkezdeni.  A  felújítás  során  kiderült,  hogy  a 
tetőszerkezet,  az  önkormányzati  kezelésben  lévő,  amúgy  a  Magyar  Állam tulajdonában  álló 
kolostorépület  tetejének egy részével  is  foglalkozni  kell,  mert  a  templom tetőszerkezete  és  a 
kolostorépület tetőszerkezete egy szerkezet így a kettőt egységesen lehet csak kezelni. Ekkor a 
Plébániától kaptak egy megkeresést, mely szerint valószínű, hogy szükség lesz egy 3,5 millió Ft-
os önkormányzati támogatásra. Ő akkor azt mondta, hogy az Önkormányzatnak bármilyen nehéz 
a helyzete, kötelessége lesz a megoldást valamilyen módon megtalálni. Ennek az ígéretének a 
konkrét kérése szerepel az előterjesztésben. A munkák elkészültek, a tetőszerkezet felújítása kész. 
Az ügy második része, hogy ugyanakkor az oldalsó homlokzatot is mindenképpen fel kell újítani, 
ha már a tetőhöz nyúlnak. Így a templom belső déli felső homlokzati része és a teljes északi 
homlokzati  része  is  felújításra  került.  Az  előterjesztés  ezzel  kapcsolatos.  Az  előterjesztést  a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és egy külön javaslatot tett. Felkéri a bizottság 
elnökét, Bedics képviselőt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Bedics Sándor:
Mielőtt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát ismerteti, elmondja, hogy a bizottság 
ülésén egyetlen bizottsági tag sem vitatta a támogatásnak a jogosságát, inkább azt, hogy kissé 
késve  került  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  illetve  a  képviselő-testület  elé  az 
előterjesztés.  Ezért  azt  a  módosító  javaslatot  tette  a  bizottság,  hogy  a  következő  képviselő-
testületi  ülésre  történjen  meg  a  napirend  visszahozása  tárgyalásra  azzal,  hogy  addig  a 
polgármester a fizetési feltételekről folytasson tárgyalást a plébánossal.

Pochán Miklós:
Elmondta a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság ülésén is a következőket.  Annak idején, a 
templom tetőszerkezetének felújítása során a polgármester távollétében ő is tárgyalást folytatott a 
Plébánia vezetőjével, aki felajánlotta, hogy meghitelezi az Önkormányzatnak, hogy azt a részt, 
ami az Önkormányzat tetőrészéhez tartozik, azt a részt a Plébánia meghitelezi és ebben az évben 
az Önkormányzatnak ezt a részt pótolni szükséges, ami az akkori kalkulációk szerint durván 3,5 
millió Ft volt. Mivel be volt állványozva az egész épület, célszerű volt ezt a felajánlást, illetve 



kérést akceptálni, ő maga is úgy gondolja és úgy gondolta, ezt a munkát kötelessége volt akkor 
elvégeztetni az Önkormányzatnak, ne legyen a két tetőszerkezet között egy olyan rész, ami nem 
kerül  felújításra,  ezáltal  az  önkormányzati  tetőrész  elmaradjon  ebből  a  felújításból.  Kéri  a 
képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy az Önkormányzat ezt az összeget biztosítsa a Barokk 
templom  felújítására  a  felhalmozási  célú  hitelkeret  terhére,  mert  úgy  érzi,  ezt  az  összeget 
kötelessége az Önkormányzatnak visszaszolgáltatni,  hiszen a  munkák elkészültek.  Nem tartja 
célszerűnek,  hogy  az  anyag  a  következő  ülésre  is  visszakerüljön.  Azt  gondolja,  nyugodtan 
dönthet a képviselő-testület, hiszen itt reális költségek lettek elszámolva, olyan munkálatok lettek 
elvégezve, amire mindenképpen sort kellett volna keríteni. Hozzáfűzi, ha újra be kellett volna 
állványozni ezt a részt, akkor nem állt volna meg ebből az összegből a felújítás.

Viniczay Tibor:
Elmondja, annál inkább sem érti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, itt két dolgot 
mondhat a képviselő-testület, támogatja az összeg biztosítását, vagy nem támogatja. Ismerteti a 
véleményét, ez az egyetlen téma, amelyben a rendkívül nehéz finanszírozási fizetési helyzetben 
mindenképpen támogatásra ítélt. A történelmi épületnek, a történelmi adottságnak a felújítására 
az államtól nem kaptak támogatást.  20 éve, amióta Szentgotthárdon él  folyamatos napirend a 
templom felújítása, amely elindult. Hatalmas munkát végzett Németh Zoltán esperes és Rimfel 
plébános is. Nemcsak légbe kiabált ötletekről van szó, hanem elkészült a munka. Kérdezi, hogy 
milyen fizetési feltételekről tárgyaljanak? Amikor lesz pénze az Önkormányzatnak, fizetni kell. 
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  fogadja  el  a  támogatást,  úgyis  csak  akkor  tud  fizetni  az 
Önkormányzat, ha lesz pénze, ahogy bejönnek a pénzek, ezt pedig zseniálisan ütemezték eddig is 
a Pénzügyi Iroda dolgozói és ezután is meg fogják oldani.

Virányi Balázs:
Elmondja,  hogy a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  ülésén  senki  nem vitatta  ennek az 
összegnek a jogosságát, mint ahogy itt már ez el is hangzott. Azt sem vitatta a bizottsági ülésen 
senki, hogy fel kell újítani a tetőt. Pusztán azt vitatták a bizottsági ülésen, célszerű lett volna, ha 
tudnak tervezni ezzel az összeggel a költségvetés tervezésekor, de nem tudtak ezzel az összeggel 
tervezni.  Most  pedig  nagyon  rosszul  áll  az  Önkormányzat  anyagilag,  ezért  célszerű  lenne 
megpróbálni megállapodni az egyházzal arról, hogy esetleg az Önkormányzat két vagy három 
részletben tudná kifizetni  ezt  az összeget.  A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság csupán a 
város költségvetési helyzete miatt javasolta ezt, mert egyenlőre nem látja a bizottság jó forrásnak, 
hogy a felhalmozási célú hitelből fizesse ki az Önkormányzat a tetőjavítást. Ha elvonatkoztatnak 
attól, hogy egyház és Barokk templom, akkor végül is ez egy tetőfelújítás.

Viniczay Tibor:
Annyiban  mond  ellent  Virányi  képviselőnek,  hogy  nemcsak  tetőfelújításról  van  szó,  azért 
mondta, hogy itt sokkal több is megtörtént már.

Kissné Köles Erika:
Virányi képviselő egy mondatára reagál. Nem vonatkoztat attól el, hogy barokk épület, Barokk 
templom, azt hiszi, ebben az ügyben elvonatkoztatásról nem lehet beszélni. A Barokk templom 
Szentgotthárdnak egy olyan értéke, aminél elvonatkoztatni csak tetőfelújítás okán kicsit durva.



Viniczay Tibor:
Felteszi  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  javaslatát  szavazásra  és  kéri  a  képviselő-
testületet, hogy ne fogadja el.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem értett egyet 
abban, hogy a képviselő-testület támogatja a felújítási programot azzal, hogy a polgármester a 
fizetési feltételekről folytasson tárgyalást a Plébánia vezetőjével.

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

130/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy 
Szentgotthárd  város  Önkormányzata  a  Szentgotthárdi  Nagyboldogasszony  Plébánia 
Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  5.  részére  3.500.000.-  Ft  támogatást  biztosítson  a  Szentgotthárdi 
Barokk Templom felújítási munkálatainak támogatására az általános tartalék és a felhalmozási 
célú  hitelkeret  terhére  az  Előterjesztés  3.  számú  melléklete  szerinti  Támogatási  Szerződés 
alapján. Ezen összeg Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében módosításként átvezetésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Iroda vezetője

10./ Napirendi pont:
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

131/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Őriszentpéter-Szalafő  és  környéke  földtulajdonosi  közössége  által  a  Polgármesteri  Hivatal 
Költségvetési Elszámolási számlájára, fel nem vett haszonbérleti díjak címén átutalt 64.083.- Ft-
ot  a  Farkasfa  Városrészen  a  Művelődési  Ház  melletti  területen  lévő   játszótéri  játszóelemek 
felújítására  az ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981. Szentgotthárd, Farkasfai u. 
8.  alatti  civil  szervezet)  részére  kerüljön  átutalásra  az  Előterjesztéshez  mellékelt  Támogatási 
Szerződés  alapján.  Ezen  összeg  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  2009.  évi 
költségvetéséről szóló rendeletében módosításként átvezetésre kerül.



Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Iroda vezetője

11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása pályázat benyújtása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Köszönti Szentgotthárd város főmérnökét, Takáts Józsefet. Kéri, hogy a Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész ivóvízpályázattal kapcsolatban nagyon röviden ismertesse a feladatokat.

Takáts József:
A Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség pályázattal kapcsolatban a Vasivíz Zrt-vel 
folytatott  előzetes  egyeztetések  alapján  javasolja  és  indokoltnak  tűnik  az  előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslati pontokat egy kiegészítő 5./ ponttal megtoldani. Indoklásul 
elmondja,  hogy  a  pályázatban  az  el  nem  számolható  ÁFA  tartalma  az  előkészítési  és 
megvalósítási szakaszra együttesen 7.901.750.- Ft. Szükséges megbizonyosodni arról, hogy ezt 
az  ÁFA  tartalmat  a  Vasivíz  Zrt,  mint  üzemeltető  és  a  fejlesztésben  a  várossal  legalább 
egyenértékű módon érdekelt  félként  tudja-e  biztosítani,  vagy nem. Ezért  a  javaslat  az,  hogy: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a projekt megvalósításához kapcsolódó, a projektben el nem számolható ÁFA tartalom Vasivíz 
Zrt által történő átvállalása tárgyában kezdeményezzen tárgyalást a Vasivíz Zrt-vel.

Viniczay Tibor:
Kérdés, észrevételt vár az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem érti, hogy a határozati javaslat 1./, 
2./, vagy 3./ és 4./ pontja után jön az 5./ pont, vagy pedig az 1./ és 2./ pontja után?

Takáts József:
A határozati javaslat 1./,  3./,  4./  és a most elhangzott 5./ pontja kerülne megszavazásra, a 2./ 
pontja pedig kimaradna az alternatív javaslatok közül.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

132/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  kinyilvánítja,  hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és Energetikai 
Operatív  Program  KEOP-2009-1.3.0  –  Ivóvízminőség-javítása  kétfordulós  pályázati 
felhívására, „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” címmel. 

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész  ivóvízminőség-javítása”  pályázat  elsőkörös  benyújtásához  szükséges  önerőt 
242.550,- Ft összegben, a pályázati alap terhére biztosítja.



3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  első  fordulóban  el  nem 
számolható  költségként  felmerülő  ÁFA  (25  %)  összegének,  azaz  404.250,-  Ft-nak 
megfizetését vállalja.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  a  projekt  megvalósításához  kapcsolódó  önerő  Vasivíz  Zrt  által  történő  átvállalása 
tárgyában kezdeményezzen tárgyalást a Vasivíz Zrt-vel.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős:         Takáts József főmérnök

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

12./ Napirendi pont:
KEOP-2009-5.3.0/A (Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Felkéri Takáts József főmérnököt, hogy pár gondolattal ismertesse a pályázat lényegét.

Takáts József:
Az előterjesztés megfogalmazásában is szerepel egy olyan pont, amely azt a bizonytalanságot 
próbálja taglalni, amely egy adott fejlesztési tevékenység támogatási intenzitására vonatkozott, 
nevezetesen  hővisszanyerő  szellőzés  kérdésében  nem  volt  világos  a  pályázatból,  hogy 
amennyiben kombinált projektként részprojekt lesz, ez a fajta fejlesztés hány %-os támogatási 
intenzitást kap. Több fordulóban írásban egyeztettek a pályázat kiírójával, a Nyugat-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Ügynökséggel  ebben  a  kérdésben,  ahol  egy  logikus  választ  kaptak. 
Eszerint  a  támogatási  intenzitás  a  hővisszaverő  szellőzés  megvalósítására  50  %.  Az 
előterjesztésben  80  %-os  értéket  szerepeltettek,  tekintve,  hogy  a  szövegből  elképzelhető,  sőt 
logikus lett volna egy ilyen fajta értelmezés. Ennek következtében hogy az erre a sorra tervezett 
80 %-os támogatás csak 50 %-os mértékű, az önerő megemelkedik és ennek következtében a 
korábban bemutatott 16.759.209.- Ft-os várható önerő mérték 18.446.709.- Ft-ra emelkedik meg. 
Más változás a bizottsági üléseken elhangzottakhoz, illetve az előterjesztésben leírtakhoz képest 
nincs.

Viniczay Tibor:
Elmondja,  hogyha  ezeken  a  pályázatokon  nyer  az  Önkormányzat,  akkor  komolyan  leterheli 
magát, ezt figyelembe szükséges venni.



A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  KEOP-2009-5.3.0/A 
(Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  korszerűsítése)  pályázati  konstrukcióhoz 
kapcsolódóan a  pályázaton  való  indulást  támogatja  és  a  SZOI Arany János  1-4.  Évfolyamos 
Tagintézmény fenntartója, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás számára 
a pályázat műszaki tartalmára vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi:

Műszaki tartalom Kombinált projekt várható 
önerő mértéke

(Ft)
Utólagos külső hőszigetelés
8 cm Drywit

4.271.000,-

Külső nyílászáró csere
U=1,1 fa nyílászárókkal

5.335.709,-

Hőközpont átalakítása
4 szabályozási körös rendszerre

2.625.000,-

Termosztatikus radiátor-szelepek 
beépítése, régiek cseréje

2.887.500,-

Hővisszanyerő légtechnika
Vizesblokkok szellőzői és légcsatorna 
hálózata

1.125.000,-

Padlásfödém szigetelés 15 cm ISOLYTH 515.000,-
Összesen: 18.446.709.-

A KEOP-2009-5.3.0/A pályázat önerejét  max. 18.446.709.-  Ft összegben, továbbá a 
projekt-előkészítés  és  megvalósítás  kapcsolódó  költségeit  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata biztosítja, a 2009. és 2010. évi pályázati alapok terhére.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: műszaki iroda, főmérnök

13./ Napirendi pont:
KEOP-2009-5.3.0/B  (Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva).
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztés a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Háziorvosi Rendelővel 
foglalkozik,  ezzel  kapcsolatban  feléri  Takáts  József  főmérnököt,  hogy  egy  pár  gondolatot 



mondjon el.

Takáts József:
A KEOP-2009-5.3.0/B pályázati kiírásában a képviselő-testület korábbi döntése értelmében két 
intézményre  kerültek  részletes  kidolgozásra  a  költségek,  illetve  az  önerőigény.  Az  egyik 
intézmény  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  tornaterme,  a  másik  pedig  a  Háziorvosi  Rendelő 
felújítása.  Az  előterjesztés  tartalmazza  mindkét  fejlesztés  tartalmi  vonatkozásait,  illetve  a 
hozzájuk kapcsolódó önerőigényt. Lehetőség van arra, hogy mind a két projektre pályázzon az 
Önkormányzat, ezt  a pályázatot a város fogja benyújtani,  míg az előző pályázatot a kistérség 
nyújtja be. Amennyiben az önerő korlátozná a lehetőségeket, akkor külön-külön is lehetőség van 
arra, hogy valamelyik intézmény szerepeljen csak a pályázatban.

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 3./ pontját javasolta elfogadásra 
maximum 8.477.276.- Ft önerővel. Kérdezi, ez azt jelenti-e, hogy a határozati javaslat 1./ és 2./ 
pontját  nem  javasolta  a  bizottság  elfogadásra?  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 
javaslatában az szerepel, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat 
3./ pontját, a pályázat önerejének mértékét maximum 8.477.276.- Ft-ban javasolja meghatározni.

Bedics Sándor:
Valószínű, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos egy kicsit felületesen nézte át és 
így a határozati javaslat 1./ pontja kimaradt. A bizottság a határozati javaslat 1./ és 3./ pontját 
javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület a határozat 1./ pontját egyhangúlag elfogadva, a 2./ pontját pedig 11 igen 
szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  testülete  egyetért  azzal,  hogy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be  a  KEOP-2009-5.3.0/B 
(Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással  kombinálva)  pályázati 
kiírás keretében.

2./  A Háziorvosi rendelő (Rákóczi u 5.) fejlesztésére vonatkozóan az alábbi műszaki tartalom 
szerepeltetését határozza el:

Műszaki tartalom Kombinált projekt várható 
önerő mértéke

(Ft)
Utólagos külső hőszigetelés
8 cm Drywit 1.720.000,-

Külső nyílászáró csere
U=1,1 fa nyílászárókkal 3.157.276,-

Hőközpont átalakítása 900.000,-



4 szabályozási körös rendszerre
Termosztatikus radiátor-szelepek 
beépítése, régiek cseréje 400.000,-

Szolár rendszer napkollektorokkal,
tartályokkal, távhős kiegészítő fűtéssel 2.300.000,-

Összesen: 8.477.276.-

A KEOP-2009-5.3.0/B  pályázat  önerejét  max.  8.477.276.-  Ft  összegben,  továbbá  a 
projekt-előkészítés  és  megvalósítás  kapcsolódó  költségeit  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata biztosítja, a 2009. és 2010. évi pályázati alapok terhére.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: műszaki iroda, főmérnök

14./ Napirendi pont:
2009. évi CÉDE pályázat a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésre.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg és a határozati javaslat 1. 
pontját javasolta elfogadásra. Kérdést, észrevételt vár az előterjesztéssel kapcsolatban.

A képviselő-testület a határozat 1./ pontját egyhangúlag elfogadva, a 2./ pontját pedig 11 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:

135/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett,  a  helyi 
önkormányzatok  fejlesztési  feladatai  önkormányzati  fejlesztési  feladatok  támogatása 
területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére. 

A pályázat célja:  a Szentgotthárd városa által végzett  közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzésére támogatás igénylése.

A fejlesztés megvalósulási helye: Szentgotthárd.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 458.094.-Ft



Hitel 0.-Ft

Támogatásból igényelt összeg 850.746.-Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) -------

Egyéb forrás -------

Összesen 1.308.840.-Ft

A  Képviselő-testület  a  2009.  évi  saját  forrás  összegét  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009.  (II.  )  ÖKT  számú 
rendeletében biztosítja a költségvetésben céltartalékként megtervezett összeg terhére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett,  a  helyi  önkormányzatok 
fejlesztési  feladatai  önkormányzati  fejlesztési  feladatok  támogatása  területi  kötöttség 
nélkül  (CÉDE)  támogatás  elnyerésére  kiírt  pályázaton  való  indulás  önkormányzati 
társulás formában történjen,  azaz  a  szentgotthárdi  kistérséghez  tartozó helyi  települési 
önkormányzatok közösen nyújtsanak be támogatási kérelmet, amennyiben: 
• a gesztori feladatokat Szentgotthárd Város Önkormányzata látja el 
• a saját forrás teljes összegét valamennyi csatlakozó települési önkormányzat biztosítja 

a saját települése vonatkozásában
• a  pályázati  díjat  (támogatási  igény  2,5  %-át)  valamennyi  csatlakozó  települési 

önkormányzat a saját projektnagyságának megfelelően biztosítja.

A társulási formában történő pályázat benyújtása esetén a fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés Összege (Ft-ban)
Saját forrás 327.210.-Ft

Hitel 0.-Ft

Támogatásból igényelt összeg 981.630.-Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) ------

Egyéb forrás ------

Összesen 1.308.840.-Ft

A Képviselő-testület  -  a  társulási  formában  történő  pályázat  benyújtása  esetén  -  a 
pályázati  díjnak  a  Szentgotthárddal  kapcsolatos  támogatási  igénnyel  arányos  mértékét 
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető



15./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja,  hogy  a  kollégái  félévente  megvizsgálják  azokat  a  közlekedés  szabályozással 
kapcsolatos  módosító  javaslatokat  és  egy  előterjesztésben  hozzák  a  képviselő-testület  elé, 
amelyek lakossági, képviselői felvetések alapján érkeznek az Önkormányzathoz. Az előterjesztést 
a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg.  Javasolja,  hogy a  határozati  javaslat 
pontjain  egyenként  menjenek végig,  mondja  el  a  bizottság elnöke,  hogy arról  a  témáról  mit 
javasolt  a  bizottság elfogadásra,  megvitatja a  képviselő-testület,  szavaz és megy a következő 
témára.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  határozati  javaslat  1./  pontját  elfogadásra 
ajánlotta. A határozati javaslat 2./ b.) pontját javasolta a bizottság elfogadásra.

Bedics Sándor:
Elmondja, hogy a határozati javaslat 2./ b.) pontjában konkrét javaslat nem érkezett a bizottság 
ülésén, de több képviselőtársától is felmerült, hogy a veszélyes zóna kijelölése megoldható lenne 
egy  sebességkorlátozással.  A  szakembereknek  kellene  eldönteni,  hogy  hol  és  milyen 
sebességkorlátozást alkalmazzanak. A bizottság tagjai nem érezték magukat kompetensnek, hogy 
ők döntsék el, hova kerüljön kihelyezésre sebességkorlátozó tábla.

Viniczay Tibor:
A  bizottság  nem  javasolta  az  egyirányú  közlekedés  elrendelését,  de  Bedics  képviselő 
hozzászólását  úgy értelmezi,  hogy  szakemberekre  bízzák,  hogy  hol  legyen  a  veszélyes  zóna 
kijelölve.

Pochán Miklós:
Azt tartaná elfogadhatónak ebben a kérdéskörben, hogy az egész József Attila utcában egy 30 
km-es  korlátozást  vezessenek  be  mindkét  irányban,  azt  gondolja,  ezzel  el  lehetne  kerülni  a 
balesetveszélyes szakaszokat.

Viniczay Tibor:
Kérdezi, a képviselő-testület úgy el tudja-e fogadni, hogy sebességkorlátozás és az előterjesztés 
szerinti veszélyes zóna kijelölése? A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 
3./  a.)  pontját  javasolta  elfogadásra,  amely  szerint  továbbra  is  érvényben  tartja  az  elrendelt 
behajtási  tilalmat,  kivéve  engedéllyel  a  Hunyadi  János  szobor  környezetében.  A határozati 
javaslat 4./ pontja a Játékvár Óvoda előtt lévő várakozóhely jelzőtáblával foglalkozik. A Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 4./ a.) pontját fogadta el azzal a módosítással, 
mely szerint de. 709 óra, du. 15-17 óra között kizárólag gyermekek szállítása kiegészítő tábla 
kerüljön kihelyezésre. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 5./ a.) pontját 
javasolta  elfogadásra  az  előterjesztés  szerinti  szövegezésben.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság a határozati javaslat 6./ a.) pontját javasolta elfogadásra szintén az előterjesztés szerinti 
szövegezésben.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  határozati  javaslat  7./  a.)  pontját 



javasolta elfogadásra az előterjesztés szerinti szövegezésben, amely a közúti küszöb kihelyezéssel 
foglalkozik.

Virányi Balázs:
Kérdezi,  hogy  nem  lenne-e  olcsóbb  megoldás  egy  30  km/órás  sebességkorlátozó  tábla 
kihelyezése arra a szakaszra, mint egy fekvőrendőr kihelyezése? Lehetséges, hogy a 30 km/órás 
sebességkorlátozó táblával ugyanazt a célt el lehetne érni, mert forgalomlassítás mindkettő. Ha 
olcsóbb a 30 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezése, akkor azt javasolja elfogadásra.

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 8./ a.) pontját javasolta elfogadásra. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat 9./ a.) pontjának ,,A” variációját 
javasolta elfogadásra. A bizottság a határozati javaslat 10./ a.) pontját javasolta elfogadásra. Itt 
van egy olyan kötelezettség, hogy meg kell jelölni az utcákkal körülhatárolt részeket. A bizottsági 
ülésen arról beszéltek, hogy a kertvárosi rész valamennyi utcája szerepeljen, de ez kimaradt a 
javaslatból. A bizottság a határozati javaslat 11./ a.) pontját elfogadásra ajánlotta, de itt sem jelölt 
meg ,,védett” utcákat, útvonalakat. Arról van szó, hogy a Rábakethelyi városrészen lévő utcákban 
az elsőbbségadási kötelezettség jelzőtáblákkal történő szabályozását ki kell dolgozni részletesen, 
az ún. ,,védett” utcákat pedig most meg kellene határozni, de ez nem történt meg. Fekete Tamás 
irodavezetőt kérdezi, hogy most meg tudják-e fogalmazni a védett utcákat? A jegyző javasolja és 
ő is elfogadásra javasolja, hogy ezeknek a védett utcáknak a kijelölését a javasolt időpontban 
kompletten  tárgyalják  újra,  addigra  pedig  dolgozza  ki  a  Polgármesteri  Hivatal.  A határozati 
javaslat  12./  a.)  pontját  az  előterjesztés  szerinti  szövegezésben  fogadta  el  az  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat 13./ pontját pedig szintén az előterjesztés szerinti 
szövegezésben javasolta elfogadásra a bizottság.

A képviselő-testület a határozat
1./ pontját egyhangúlag elfogadva,
2./ pontját 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva,
3./ pontját egyhangúlag elfogadva,
4./ pontját 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva,
5./ és 6./ pontját egyhangúlag elfogadva,
7./ pontját 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva,
8./ pontját 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva,
9./ pontját 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadva,

136/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a József A. utca - 
Széchenyi  utca  kereszteződésébe  a  Deák F.  utca  irányába  áthelyezett  megállni  tilos 
jelzőtáblához „kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.  



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet  a 
Szentgotthárd,  József  A.  utca  és  a  Rákóczi  F.  utcában   egyirányú  közlekedés 
elrendelésével, javasolja az előterjesztésben szereplő a József Attila utcában kialakításra 
kerülő veszélyes zónák kijelölését és a 30 km/óra korlátozó táblák kihelyezését.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is érvényben tartja a 
Szentgotthárd  1582.  hrsz-ú  közterületen  (Hunyadi  J.  szobor  környezete)  a  jelenlegi 
behajtási tilalmat, kivéve engedéllyel. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Kossuth L. utcában a Játékvár Óvoda előtt lévő várakozóhely jelzőtáblához 
„de. 7-9 óra, du. 15-17 óra között kizárólag gyermekek szállítása” kiegészítő 
tábla kihelyezésével.

Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Széchenyi  utcának  a  szentgotthárdi  1224.  hrsz-ú  szakaszán  a megállási  tilalom 
elrendelésével  a  Szentgotthárd  1221/1.,  illetve  1222.  hrsz-ú  ingatlanok (Széchenyi 
utca 31-33/A.)  előtt.  A szükséges  jelzőtáblák kihelyezésének költségét a  2009.  évi 
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Pável Á. Ltp.-re vezető út  (hrsz.: szentgotthárdi 1400/17.)  Hunyadi János utca és a 
Spar áruház mögül érkező út közötti szakaszán megállási tilalom elrendelésével az 
útszakasz mindkét oldalán. A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét a 2009. 
évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

7.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pável Á. Ltp.-
re  vezető út  -  Spar  Áruház  mögül  érkező út  kereszteződésénél  –  egy  30 km/h-es 



sebességkorlátozó tábla kihelyezésével, melynek költségét a 2009. évi költségvetés út-
híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

8.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Petőfi S. utca (szentgotthárdi 1582. hrsz-ú) közvetlenül a Zsida-patak mellett vezető út 
veszélyes útkanyarulatába a továbbhaladás irányát jelző közúti jelzőtábla (nyíl alakú, 
piros-fehér  sávozású tábla)  kihelyezésével.  A jelzőtábla  kihelyezésének költségét  a 
2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

9.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Petőfi utca közvetlenül a Zsida patak mellett haladó szakaszán (szentgotthárdi 568. 
hrsz.)   
 a  Dózsa  Gy.  utca irányába  egyirányú  közlekedés  elrendelésével.
A szükséges  jelzőtáblák / vagy forgalomtechnikai eszköz kihelyezésének költségét a 
2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

10.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd- 
Rábakethelyi városrész kertvárosi részen valamennyi utcában a 30 km/h korlátozott 
sebességű  övezet  kialakítását  javasolja.  
Kéri  a  Műszaki  Irodát,  hogy a  fenti  korlátozott  sebességű övezetek  kialakításával 
kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület 2009. novemberi ülésére dolgozza ki. 

Határidő: 2009. novemberi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

11.  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Műszaki  Irodát, 
hogy  a  2009.  novemberi  testületi  ülésre  dolgozza  ki  a  Szentgotthárd-Rábakethelyi 
városrész kertvárosi részén lévő azon utcákban, ahol jelenleg a kereszteződésekben csak a 
jobbkézszabály  érvényesül  az  elsőbbségadási  kötelezettség  jelzőtáblákkal  történő 
szabályozását – ehhez határozza meg a „védendő” utcákat, útvonalakat.  

Határidő: 2009. novemberi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető



12.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Kertvárosi 
utca Mathiász A. utca – Vakarcs K. utca közötti szakaszán a Duxler utca irányába 
megállási  tilalom elrendelésével.  A jelzőtábla kihelyezésének költségét a  2009. évi 
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja. 

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

13.  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  az  Arany  J. 
utcában az Árpád utcai kereszteződésben a Széchenyi utca irányába lévő megállni tilos 
jelzőtáblához „kivéve iskolabusz” kiegészítő tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

16./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Fuisz Géza).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg, az eladási árat 393.780.- 
Ft-ban javasolja meghatározni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

137/2009. 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, az 
Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés  szerint  a 
helyben  szokásos  módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap) 
meghirdeti eladásra.
Az eladási ár 393.780.- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2009. június 12.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az  értékesítésre  meghirdetett  ingatlan  bruttó  árának  10 %-a  a  bánatpénz  A vételi  szándék 
bizonyítására  megjelölt  bánatpénzt  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  át  kell  utalni  az 
Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481 sz. számlájára és az átutalásról 
szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  A nyertes  ajánlattevő  bánatpénze  a  vételárba  beszámít,  míg  a  többi  ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül.



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

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

17./ Napirendi pont:
Területrész vásárlási kérelem (Simon Lajos).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

138/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
szentgotthárdi, 921 hrsz-ú, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból  Simon 
Lajos Szentgotthárd,  Zsidai u.  8. sz.  alatti  lakos által  írt  kérelmében megjelölt,  a földhivatali 
nyilvántartás  szerint  b.-vel  jelölt  gyep  (rét)  megnevezésű  2864  m2-es   területrészből  az 
építéshatóság által jóváhagyott rész kiméretésre és értékesítésre kerüljön Szatmáry Lénárd (an.: 
Simon Beáta) 1163 Budapest XVI. ker. Gálic u. 2. sz. alatti lakos részére. 

A telekalakítás feltételei:
• A  szentgotthárdi  921.  hrsz-ú  földrészlet  megmaradó  részéből  kialakuló  új  telek 

megközelítését  biztosítani  kell  egy  önkormányzati  tulajdonban  maradó  5,00  m  széles 
közforgalom elöl elzárt magánút ingatlan-nyilvántartási kialakításával

• a telekalakítás során a szentgotthárdi 921. hrsz-ú földrészlet területéből a szentgotthárdi 
896. hrsz-ú közút területéhez kell csatolni a szabályozási terven jelölt telekrészt   

A  telekhatár  módosítással  együtt  járó  összes  költség  (értékbecslés-,  változási 
vázrajzok  elkészíttetésének  költsége,  tulajdoni  lap,  térképmásolat  díja,  stb.)  a 
kérelmező felet terheli.
A  Képviselő-testület  az  ingatlan  eladási  árát  forgalmi  értékbecslés  alapján  a 
következő ülésen határozza meg.. 



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

18./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Koll-Stein Kft).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

139/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1417/1 hrsz-ú, 247 
m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú, és a szentgotthárdi 1417/15 hrsz-ú, 552 m2 

területű,  kivett  udvar  művelési  ágú  1/1  arányban tulajdonában lévő ingatlanokat  értékesítésre 
kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.

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

19./ Napirendi pont:
Lakás értékesítés (eladási ár meghatározása).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, a határozati javaslat 1./ 
és 2./ pontját javasolta elfogadásra, az eladási árat 13.600.000.- Ft-ban javasolta meghatározni.

Dömötör Sándor:
Tudja,  hogy  az  Önkormányzat  nem  jótékonysági  intézmény  és  az  utóbbi  időben  nem  az 
osztogatás jellemző rá. Azonban ha az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta volna 
ezt  a  napirendi  pontot,  mindenképpen  megfogalmazta  volna  a  következőket.  A lakásnak  az 
értékbecslés  alapján  megállapított  ára  véleménye  szerint  rendkívül  túlzott.  Önmagában  a 
219.355.-  Ft/m2 ár  már  annak tekinthető,  ha valaki ismeri  az  épületet,  kb.  100 éves ház.  Az 
előterjesztésben szerepel egy kétséges mondat, ,,az ingatlan más rendeltetésre is alkalmas lehet”. 
Nem sorakoztatna fel ez mögé sok dolgot, hogy a 219.355.- Ft/m2 árban kellene megjeleníteni és 
a 13.600.000.- Ft-ot magasnak tartja. Ha eltekint attól, hogy ki ennek a lakásnak a lakója, meg 



szeretné vásárolni az ingatlant, mert annak idején a Műszaki Iroda is megígért egy bizonyos fokú 
segítséget  neki.  Ebben  a  kérelmező  hibája  is  szerepel,  nem  lépett  annak  érdekében,  hogy 
megoldja a lakásproblémáját. Úgy gondolja, hogy egy ilyen korú és ilyen állapotú lakásban, az 
értékbecslésben  kifejtésre  került,  hogy  teljes  padlózatcserét,  belső  felújítást  igényel  a  lakás, 
függetlenül  attól,  hogy jó  helyen  fekszik,  azt  hangsúlyozza,  hogy rendkívül  nagymértékűnek 
tartja a meghatározott összeget és nem javasolja elfogadásra, bárkinek kerüljön értékesítésre. Az 
a gondolat, hogy a lakás más rendeltetésre is alkalmas, azt sejteti, hogy nem a jelenleg bérlő fogja 
a továbbiakban hasznosítani. Ez fel sem merült benne, a kérelmező egyedül a 3 gyermekével és a 
nemrég elhunyt férjével nagy traumákat szenvedett, borzasztó soknak tartja a 13.600.000.- Ft-os 
eladási árat, így nem javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület a határozat 1./ pontját 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, 2./ 
pontját  pedig  9  igen  szavazattal,  1  nem szavazattal  és  2  tartózkodással  elfogadva  az  alábbi 
határozatot hozza:

140/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2009. sz.  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja:
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. 
fszt.  2.  szám alatti  42/A/2 hrsz-ú 2 szobás,  komfortos, 62 m2 alapterületű lakást  értékesítésre 
kijelöli”

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat  kizárólagos 
tulajdonát képező, Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. fszt. 2. szám alatti 42/A/2 hrsz-ú 2 szobás, 
komfortos,  62 m2 alapterületű lakást  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló többször  módosított 
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint helyben szokásos módon (Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra.
Az eladási ár: 13.600.000.- Ft., amely ÁFA-t nem tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 1.360.000.- Ft  bánatpénz fizetendő. 
A 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. júniusi testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül 
megkötésre.  Az adásvételi  szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését  követő 15 
napon belül.  Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata. A vételárat  az adásvételi 
szerződés  megkötésével  egyidejűleg  egy  összegben  kell  megfizetni,  ill.  bankhitellel  történő 
finanszírozás  esetén  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  lakások 
elidegenítésének szabályairól 16/2000.(III.30.) ÖKT rendelet 15. §-ban meghatározottak szerint 
kell kiegyenlíteni.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a 
jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új 



pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb 
ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között 
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az 
ajánlati  ára  a  legmagasabb  ajánlati  ár  90%-át  elérte.  A nyilvános  ártárgyalás  időpontjáról, 
helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld
Ha eredményes  pályázat  esetén  a  legmagasabb  árat  ajánló  nem köt  szerződést,  a  2.  és  a  3. 
ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

Határidő: ajánlat közlése 2009. június 15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

20./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Vass József ÖKV igazgató
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

141/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  Szentgotthárd  által  az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakásokban  lakók 
lakbérhátralékáról, valamint a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről adott beszámolóját.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

21./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat készfizető kezességvállalási kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Megkérdezi  az  előterjesztőt,  Jakabné  Palkó  Edina  pénzügyi  irodavezetőt,  hogy  kíván-e 
kiegészítést tenni? Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg és 
elfogadásra ajánlotta.



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

142/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat  (9970  Szentgotthárd,  Füzesi  u.  8.)  kérelmét  támogatja,  és  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  készfizető  kezességet  vállal  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  által 
felveendő 16.000 e/Ft összegű folyószámlahitel és járulékai visszafizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
             Vass József Igazgató

22./ Napirendi pont:
A Városi Televízió Kht 2008. évi mérlege.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg és elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslatot. A VTV Kht 2008. évi mérlegét a Városi TV Kht Felügyelő Bizottsága is 
megtárgyalta és elfogadta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

143/2009. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió-  és 
Kábelüzemeltető Közhasznú Társaság 2008. évi mérlegét az Előterjesztéshez csatolt 1. számú 
melléklet szerinti dokumentumok alapján elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

III. EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Bugán József:
Elmondja,  hogy  Antal  András  Úr  hívta  az  előbb,  a  Megyei  Közgyűlésből,  aki  nemzetközi 



referense az elnöknek a szombathelyi Közgyűlésben. Ő vette át  ideiglenesen a heiligenkreuzi 
hulladékégetővel  kapcsolatos  nemzetközi,  tehát  osztrák  viszonylatban  működő  kapcsolatok 
rendezését.  Antal  András  hívta,  hogy a  bécsi  „Umwelt  Senat”-tól,  valamint  a  bécsi  ügyvédi 
irodától  azt  a  tájékoztatást  kapta,  hogy  március  20-át  követően,  a  fellebbezések  beadásától 
számított 6 hónap áll rendelkezésre az Umwelt Senatnak arra, hogy a fellebbezéseket, valamint az 
Önkormányzat fellebbezését elbírálja arra tekintettel, hogy nem lehet ügyfél. Ebből az időszakból 
3 hónap telt el, még 3 hónapig biztosan semmiféle építési engedély kiadására nem fog sor kerülni 
a  hulladékégetővel  kapcsolatban.  3  hónap maradt  azokra  a  tevékenységekre,  amit  a  két  ülés 
közötti beszámolót követően említett a képviselő-testületnek. 6 hónap áll rendelkezésre, amelyből 
3 hónap eltelt, tehát nagy valószínűséggel augusztus vége előtt nem születik döntés az ügyben.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a képviselő-testület munkáját, a 
Városi Televízió keresztül néző televíziónézők figyelmét és a nyílt ülést 16,02 órakor bezárja. A 
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Kissné Köles Erika
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő

Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Szentgotthárd
506-17/2009. szám



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18,04 
órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme.

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

Távol vannak: Huszár Gábor és Labritz Béla képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és
Kissné Köles Erika képviselő.

Viniczay Tibor polgármester,  az  ülés  levezető elnöke  megkérdezi,  hogy a  megjelentek közül 
közmeghallgatás címén kíván-e valaki kérdést, hozzászólást, észrevételt a képviselő-testülethez 
intézni? A fenti lehetőséggel nem élt senki, ezért Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető 
elnöke a közmeghallgatást 18,05 órakor bezárja.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Kissné Köles Erika
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


