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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 24-én 14.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bedics Sándor, Bauer László,
Dömötör Sándor, Enzsel István,
Fodor József, Kissné Köles Erika (14,10 órától),
Ódor Dénes, Virányi Balázs,
Labritz Béla képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Horváth Ferenc, az Önkormányzat könyvvizsgálója,
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Bugán József alpolgármester,
Dr. Reisinger Richárd képviselő és
Huszár Gábor képviselő.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és Bedics Sándor képviselő.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket, a képviselő-testület munkáját a Gotthárd Televízió adásán keresztül figyelőket, 
köszönti V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, Vasvár város polgármesterét, megállapítja a 
határozatképességet  és a  nyílt  ülést  megnyitja.  Javasolja  a  ,,Gotthárd-Therm Kft  tartozásának 
rendezése” című előterjesztés zárt ülésen tárgyalását.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

37/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  , 
,A Gotthárd-Therm Kft tartozásának rendezése” 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:
Jelentés  a  lejárt  határidejű  határozatokról,  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről, 
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester

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

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet: Pü. Biz. jav.

4. sz. melléklet: Eü. Biz. jav.
5. sz. melléklet: Okt. Biz. jav.
6. sz. melléklet: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezése,
7. sz. melléklet: Intézményvezetők javaslata,
8. sz. melléklet: Érdekegyeztető Tanács ajánlása.

3./ Napirendi pont:
Egészségügyi koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2008-2009. évi tevékenységéről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet



II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Közös igazgatású óvoda és bölcsőde kialakítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Dr. Bedics Katalin fogszakorvos megállapodásának módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár 2010. évi munkaterve.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel kapcsán.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
Karácsony Határok Nélkül 2010. évi programjának előkészítése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásnak támogatása pályázat.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

7./ Napirendi pont:
A SZOI felügyeleti ellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Gazdálkodási kontroll-rendszer – Pannon Kapu Kulturális Egyesület.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Eladó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Választási iroda vezetője
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
1000 perc a településért.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának támogatási kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  módosításával  összefüggő 
rendeletmódosítások.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet



16./ Napirendi pont:
Az  idegenforgalmi  adóról  szóló  29/2005.  (XII.  1.)  számú  rendeletének  módosítása  és  az 
Idegenforgalmi adóellenőrzés 2010. évi rendje.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és A lakások bérletéről szóló 
12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
A közterületek  használatáról,  rendjéről,  illetve  a  közterületek  bontásáról  és  helyreállításáról, 
valamint különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

19./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

20./ Napirendi pont:
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

21./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 12. szám alatti garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések)



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

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

Viniczay Tibor:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Január  28-án  a  MITI  Tex  Kft.  szentgotthárdi  üzemének  avatásán  vett  részt.  Az  egykori 
selyemgyár évek óta üresen álló csarnokában az olasz cég sportruházati alapanyagokat, hurkolt 
kelméket gyárt, egyelőre 40 főnek munkát adva a városban, de további fejlesztéseket tervezve.
Ugyanezen a napon tartotta ülését Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása, 
melyen képviselte az Önkormányzatot.

Február  2-án  a  General  Motors  Powertrain  Magyarország  Kft.  január  elsejétől  kinevezett 
gyárigazgatójával, Solt Tamás Úrral találkozott.

Február  3-án a  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  Társulási  Tanácsa  tartotta  ülését 
Szombathelyen a Megyeházán, melyen képviselte az Önkormányzatot.
Ugyanezen a napon a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat a megyében élő 
hátrányos  helyzetű  roma  lakosság  segítése  érdekében  a  „Roma  integráció  évtized  program” 
megvalósításához hívta össze az önkormányzati szervek vezetőit. Szentgotthárd városát Bugán 
József alpolgármester úr képviselte.

Február  6-án  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  végzős  tanulóinak  szalagavatóján  vett  részt  a 
színházban.  A  szakmunkásvizsgára  és  az  érettségire  való  felkészüléshez  sok  sikert  és  jó 
egészséget kíván a tanulóknak.
Szintén ezen a napon a 24. Cafe Picasso Alpokalja Kupa záró mérkőzéseire került sor, majd ezt 
követően tartották az ünnepélyes eredményhirdetést is, melyen képviselte az Önkormányzatot. 
Gratulál  a  szervezőknek  és  valamennyi  résztvevőnek,  hiszen  egy  színvonalas,  küzdelmes 
sportrendezvény  részesei  lehettek,  mely  három  hónapon  keresztül  nyújtott  szórakozást, 
kikapcsolódást és néha feszültséget a résztvevőknek.

Február  7-én  a  Szlovén  Kultúra  Napján  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége  idén  is 
ünnepséget szervezett, melyen Bugán József alpolgármester úr vett részt.

Február 9-én az  Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program kereteiben 
megvalósuló  Ausztriát,  Szlovéniát  is  magába  foglaló  közös  együttműködéssel  megvalósuló 
„Városok  Szövetsége”  című projekt vezető  partnereivel  tárgyalt.  A megbeszélésen  részt  vett 
Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke is.

Február 12-én Csörötneken a Komplex Egészségügyi Szolgáltató Központ létrehozása projekt 
indító rendezvényén képviselte az Önkormányzatot.



Február 16-án a Vasivíz Zrt. közgyűlésén vett részt Szombathelyen.
Ugyanezen a napon tartotta a szentgotthárdi Nyugdíjas Klub „Farsang a mesék világában” című 
rendezvényét, ahol Dömötör Sándor és Fodor József képviselők képviselték az Önkormányzatot.

Február  18-án  a  Pro  Natura  St.Gotthard  Civil  Egyesület  és  a  REFLEX  Környezetvédelmi 
Egyesület szervezésében került megrendezésre "A Rába szennyezése osztrák szemszögből" című 
Rába Fórum a Hotel Lipában. A nemzetközi konferencián a Rába habzás témakörében érintett 
valamennyi osztrák vízügyi hatóság és a három bőrgyár képviseltette magát. A fórum elsődleges 
célja az információ- és véleménycsere volt az eddig megtett, a jelenleg folyamatban lévő és a 
jövőt érintő intézkedésekről.
Ugyanezen a napon a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Igazgatótanácsának ülésén 
is részt vett.

A mai napon Sopronban tartja 5. találkozóját a Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum, 
melyen Bugán József  alpolgármester  úr  képviseli  az  Önkormányzatot  és  Szentgotthárd város 
fellebbezési jogával kapcsolatos problémákat ismerteti a hulladékégető tárgyának kapcsán.

A két ülés között eltelt eseményekkel kapcsolatos előterjesztéshez kérdéseket, észrevételeket vár.

Ódor Dénes:
Az  elmúlt  hetekben  olyan  hírek  jutottak  el  hozzá,  mi  szerint  a  német  nemzetiségi  oktatás 
válságban van és szó lehet az esetleges megszűnéséről is a SZOI intézményében. Azt kérdezi az 
illetékesektől, hogy ennek a hírnek van-e és ha igen, mennyi a valóságalapja?

Viniczay Tibor:
A beiratkozással  kapcsolatban  megfogalmazták  azokat  az  igényeket,  amelyeket  három  éve 
indítottak el: egy olyan generáció oktatását szeretnék biztosítani a következő 5-10 évben, amely 
16-18  éves  korban  anyanyelvén  kívül  legalább  két  nyelven  fog  beszélni  és  a  mindennapi 
testnevelés  kapcsán  folyamatosan  egészséges  életmódot  folytatni  tudó generációt  szeretnének 
képezni. E program kapcsán az elmúlt két évben megfogalmaztak oktatási folyamatokat, a két 
tannyelvű képzést, az emelt angol és német képzést,  a nemzetiségi képzéseket, minden évben 
komoly tanulságokat hozott a képzés. Jelenleg hat vagy hét osztályt kellene indítani. Ezeket a 
konkrét  igényfelméréseket  jelenleg  folytatják,  az  igényfelméréseket  követően  márciusban  a 
fenntartó képviselő-testület és a kistérség fog dönteni arról, hogy konkrétan milyen képzéseket 
indítanak. A német és szlovén kisebbségekkel kapcsolatos képzés előnyt élvez, itt volt szó arról, 
hogy lehetőséget kell biztosítani olyan nyelvi képzésre, amely nem a német kisebbségi képzést 
jelenti, hanem egy emelt német képzést jelent, ez annak a specialitásnak a következménye, hogy 
a jelenlegi helyzetben magát bárki német kisebbségnek nevezve jelentkezhet német kisebbségi 
képzési igényre. Ez azt jelentheti, hogy a kistérségben három oktatási központot, Felsőszölnököt, 
Szentgotthárdot, Csörötnek - Magyarlakot tekintve egyfajta elszívó hatás léphet fel.  Meg kell 
vizsgálni  azt,  hogy  a  német  kisebbséget  nem érheti  hátrány,  ha  valóban  igény  van  a  német 
kisebbségi  oktatásra,  akkor  azt  el  kell  indítani.  Ezeket  a  vizsgálatokat  jelenleg  folytatja,  de 
hangsúlyozza,  a  fenntartó  és a  képviselő-testület  döntése nélkül  semmilyen intézkedésre nem 
kerül sor, erről márciusban fog tárgyalás folyni.



Bauer László:
Ehhez a témához szól hozzá. Úgy gondolja, hogy mind a szlovén, mind a német nemzetiségi 
oktatásnak  az  iskolában  történő  nevelésen,  oktatáson  túl  sokkal  átfogóbb  jelentősége  van. 
Mondhat  stratégiai,  de  pénzügyi  pályázati  szempontokat  is,  szerinte  kihasználatlanok azok a 
lehetőségek, melyek egy szlovén és egy német nemzetiségi oktatást meglovalva a szentgotthárdi 
oktatásban  behozhatók  eszköz,  szakember,  valamint  infrastruktúra  oldalról,  egy  pillanatnyi 
részprobléma  kivetítéseként  szerinte  nem  értelmezhető,  hanem  komplexitásában  kell  majd  a 
képviselő-testületnek végiggondolni.

Viniczay Tibor:
Egyetért Bauer képviselővel, a legelőnyösebb megoldást kell majd kiválasztani.

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

38/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

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

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet: Pü. Biz. jav.

4. sz. melléklet: Eü. Biz. jav.
5. sz. melléklet: Okt. Biz. jav.
6. sz. melléklet: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezése,
7. sz. melléklet: Intézményvezetők javaslata,
8. sz. melléklet: Érdekegyeztető Tanács ajánlása.

Viniczay Tibor:
Törvény  adta  kötelezettség,  hogy  február  28-ig  el  kell  fogadnia  a  képviselő-testületnek 
Szentgotthárd város költségvetésének rendeletét. A képviselő-testület elé terjesztett költségvetés 
összetételében olyan költségvetési rendelet, amelyet nyugodt szívvel csak úgy tud a képviselő-
testületnek  elfogadásra  ajánlani,  amennyiben  az  előterjesztés  végén  szereplő  megjegyzését 
komolyan veszi a képviselő-testület és egyetért abban, hogy márciusban visszahozzák azokat az 
intézkedési  tervezeteket,  amelyek  a  folyamatos  működési  egyensúly  fenntartása  érdekében 
óhatatlanul  szükségesek.  Ezt  azért  mondja,  mert  a  2010.  évi  költségvetési  rendelet-tervezet 
2.268.793 ezer Ft bevételi és ugyanekkora kiadási összeggel tervezve tartalmaz 457.744 ezer Ft 
működési célú hitelt. A legnagyobb elismerését és köszönetét fejezi ki a Pénzügyi Irodán dolgozó 
valamennyi kollégának, valamennyi intézményvezetőnek, valamint dolgozójának a költségvetés 
előkészítésében való aktív részvételéért, hiszen az elmúlt három hónapban részletekről nem is 



beszélve azon fáradoztak, hogy megpróbáljanak egy olyan költségvetési hiányt elérni, amely 300 
millió Ft-os maximális folyószámla hitel felvételét tegye szükségessé, ezt nem sikerült elérni. Azt 
gondolja, minden olyan költségcsökkentő intézkedést a képviselő-testület elé tártak, amelyek azt 
jelzik, hogy valamennyi intézmény megértette, szükség van arra, hogy egy nagyon visszafogott 
kiadásokkal tervezett költségvetést próbáljanak meg előkészíteni. A komolyságot jelzi az, hogy az 
elmúlt  8  évvel  ellentétben a  hiány akkora,  hogy a  legjobb képességű pénzügyi  szakemberek 
tehetségének  a  felhasználásával  sem fogják  tudni  elérni  azt,  hogy  további  intézkedéseket  ne 
kelljen foganatosítani. Ez a költségvetés 150 millió Ft-tal nagyobb hiányt tartalmaz, mint ami a 
város  működőképességének  a  fenntartása  érdekében  tartható  lenne.  Ismerteti  a  jelenlegi 
rendelettervezet  következő  lépéseit,  amelyeknek  az  előkészítésére  márciusban  kerül  sor,  a 
költségvetési előterjesztésben szereplő intézkedések önmagukért beszélnek. A 150 millió Ft hiány 
további csökkentése érdekében a Pénzügyi Irodától egy olyan intézkedést javasol kérni, melyet a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadott, hogy valamennyi intézményre kiterjedően 
meg kell vizsgálni, hogy a tavalyi 4,2 %-os inflációt és normatíva csökkenést figyelembe véve 
előfordul-e, ha előfordul, akkor miért, hogy intézmények többletműködési támogatást kérnek az 
Önkormányzattól a 2009. bázisévet figyelembe véve. Van olyan intézmény, amely lényegesen 
kevesebb támogatást kér, de az intézmények közül többen vannak olyanok, amelyek véleménye 
szerint  az  infláció  és  normatíva  csökkenésen  kívül  többlettámogatási  igénnyel  szerepelnek  a 
költségvetésben. Ez a kérése nem azt a célt szolgálja, hogy kontrollt gyakoroljon az intézmények 
költségcsökkentő javaslatai  felett,  hanem azt  szolgálja,  hogy amennyiben megbizonyosodnak, 
hogy valóban nincs semmilyen tartalék az intézményeknél, akkor tudja nyugodt szívvel javasolni 
a  következő  intézkedést,  amely  arra  irányul,  hogy  bevételi  képességekkel  nem  rendelkező 
vagyontárgyak, ingóságok és ingatlanok értékesítését tervezzék meg és javasolják a képviselő-
testület felé. Több olyan terület van, ahol a költségvetéshez szükséges bevételi lehetőségekkel 
számolhatnak, ingatlanok, üzlethelyiségek, lakások, amelyek bevételi képességgel rendelkeznek. 
Viszont ezen kívül vannak olyan terhek, amelyek vagyont jelentenek, ezek a terhek folyamatos 
működési  kiadásokat  vagy  legalább  szinten  tartást  feltételeznek.  Lajstromba  kell  venni  ezen 
vagyontárgyakat  és  ezeknek  az  értékesítését  fogják  javasolni  márciusban.  A lista  legvégére 
helyezi, ha az eddig elmondottak alapján nem tudják elérni a 150 millió Ft-os hiány csökkentését, 
hogy meg kell nézni, melyek azok az ingatlanok, amelyek értékesítésével ezt a hiányt el tudják 
tüntetni. Van annyi ingatlan, van olyan lehetőség, amely ennek a hiánynak a többszörösét is képes 
eltüntetni. Nem véletlenül állította fel ezt a sorrendet, a kérdés az, hogy az Önkormányzat hosszú 
távra, a következő időkre is figyelemmel lévő gazdálkodási szempontokat tekintve megteheti-e 
azt, hogy eladja az összes bevételi képességgel rendelkező ingatlant? Szerinte nem teheti meg. 
Ezért javasolta, hogy a sor legvégére kerüljenek azok az ingatlanok, amelyeket a legkönnyebben 
tudnak eladni, hiszen a piacon magas bevételi képességgel rendelkeznek, magas értéken el lehet 
adni őket, viszont ezzel abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy a 2011. és 2012. években a bevételi 
oldalon már nem számolhatnak ingatlanbevételekkel. Ezen költségvetési rendelet összeállításánál 
figyelembe vették valamennyi olyan Magyar Köztársaság költségvetéséről, az államháztartásról, 
valamint  az  önkormányzatokról  szóló  rendeletet,  amelyet  kötelezően  nézve  figyelembe  kell 
venni. A rendeletben felsorolásra kerülnek azok a helyi rendeletek, amelyeknek a módosítását el 
kell  végezni,  illetve  a  mai  képviselő-testületi  ülésen  megtörténik.  Figyelembe  vették  mind  a 
decemberi,  mind  a  januári  képviselő-testületi  üléseken  javasolt  intézkedéseket,  ezekből  a 
következőket emeli ki. Az egyik az oktatási intézményekkel kapcsolatban a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár szolgáltatással kapcsolatos intézkedés. Ez leegyeztetésre került mind az intézménnyel, 
mind  a  Könyvtárral.  Azt  gondolja,  hogy  minimális  költségcsökkentéssel,  viszont  az  oktatás 
területén  hatékonyság  növelő,  valamint  a  túlóraszámok  csökkentését  maga  után  vonó 



intézkedéssel el tudják érni azt, hogy egyetlen pedagógus állása nem kerül veszélybe, a Könyvtár 
szolgáltatásokat be tudják fejezni és egy egyeztetett Könyvtár nyitvatartási idővel a gyermekek 
esetleges  lyukas  órán  történő  elhelyezését  is  biztosító  Könyvtár  nyitvatartási  rendet  tudnak 
bevezetni,  ez  az  elképzelés  bevált  és  működőképes  lehet.  A  III.  Béla  Szakképző  Iskola 
tekintetében abban egyeztek meg, hogy a kollégiumi ellátást, a Kollégium hasznosítását tovább 
kell  vizsgálni.  Az  előterjesztésben  mellékelték  az  intézmény  igazgatójának  a  Kollégiummal 
kapcsolatos  további  fejlesztési,  hasznosítási  elképzeléseit,  szerepeltetik,  hogy  a  márciusi 
képviselő-testületi  ülésre a témának vissza kell  jönni.  Elmondja, hogy önmagában egy kiváló 
hosszú távú fejlesztési projekt leírást tartalmaz a hasznosítási elképzelés, kérdés, hogy fel tudják-
e  vállalni.  Fel  tudják-e  azt  vállalni,  hogy  általuk  nem  ismert,  de  márciusban  már  ismert 
nagyságrendű  fejlesztéseket,  tőkebefektetéseket  kell  eszközölni  ahhoz,  hogy  hosszútávon 
hasznosítható legyen, hiszen nincs semmilyen plusz befektetési lehetőségük, ezzel szemben egy 
más  irányú hasznosítás  ennek a  tehernek  a  csökkentését,  ennek a  költségnek a  megszűnését 
jelentheti,  de  ez  már  munkahely  megszűnéssel  is  járhat.  Erre  is  vissza  kell  térni  a  márciusi 
képviselő-testületi  ülésen.  Az  egészségügyi  és  gondozási  szakterületen  a  Városi  Gondozási 
Központnál  megvizsgálták,  hogy  a  2006.  évi  választással  kapcsolatban  vállalt  ígéretüknek 
megfeleljenek, egy hosszútávú, ezen a területen kialakítható európai normáknak megfelelő épület 
tervezésével  és  kialakításával  megoldják  az  idősek  mindennapi  ellátását,  rászoruló  idősek 
lakáshoz  jutását  és  a  Városi  Gondozási  Központ  méltó  helyre  történő  elhelyezését.  Ebben a 
programban egyetértettek, ugyanakkor költségcsökkentésként javasolták azt, hogy a régi épületet 
ürítsék ki és annak a működési költségeit takarítsák meg. Bizottsági ülésen felmerült, hogy ettől 
tekintsenek  el,  mert  a  most  szolgáltatásoknak  helyt  adó  épület  mozgáskorlátozottak  számára 
történő  akadálymentesítése  címén  egy  komoly  pályázaton  nyert  az  intézmény,  ennek  a 
pályázatnak  a  lebonyolítása  érdekében  szükség  lesz  a  régi  épületre,  kéri,  hogy  a  bizottság 
ismertesse a javaslatot, hogy konkrétan ez mit is jelent. A költségvetésben szerepel még az a fajta 
költségcsökkentő javaslat, bevételnövelő javaslat, amely az idegenforgalmi adóval kapcsolatos, 
idegenforgalmi  adó  bevételi  képességének  az  ellenőrzésével  foglalkozik,  ennek  kapcsán  egy 
határozati javaslatot kívánnak a képviselő-testülettel elfogadtatni. Összegzésként elmondja, hogy 
a  költségvetés  ismertetésre  került  az  intézményvezetői  értekezleten is,  valamennyi  intézmény 
vezetőjének  elmondta  a  nehézségeket  és  külön  felhívta  a  figyelmet,  a  képviselő-testület 
figyelmébe  is  ajánlja,  hogy egyetlen  intézményben sem szabad a  költségvetés  elfogadásának 
idejében azt érezni, érzékelni, van költségvetés, van pénz, ami abban szerepel, azt elkezdhetik 
figyelembe  venni  és  a  szükséges  költekezést  lefolytatni.  Azt  kérte  valamennyi  intézmény 
vezetőjétől, hogy addig, amíg márciusban és áprilisban nem tudják az intézkedéseket elfogadni, 
ami a 150 millió Ft-os plusz hiányt csökkenti, addig csak a legszükségesebb és a mindennapi 
működéshez szükséges kiadások eszközlését kérjék az intézményvezetők a pénzügytől. A lehető 
legnagyobb  költségvetés  elfogadása  ellenére  se  próbáljanak  meg  olyan  eszközbeszerzéseket, 
illetve olyan, a nem mindennapi működéshez szükséges kiadásokat kérni, amelyekre egyébként 
erre lehetőség lenne a költségvetés elfogadásával, mert csak akkor tudja nyugodtan engedélyezni, 
ha valóban ezt a hiányt csökkentették. Az Érdekegyeztető Tanáccsal ismertették a költségvetést, 
az Érdekegyeztető Tanácsnak volt egy javaslata, amelynek az ismertetésére Dömötör képviselőt 
kéri  fel.  Azt  gondolja,  hogy a  költségvetés a  törvény adta  kereteknek megfelel,  ezt  az  általa 
elmondott kiegészítéssel elfogadásra ajánlja. A januári ülésen a képviselő-testület elfogadott egy 
olyan döntést,  amelyben tiltakozik a Magyar Köztársaság 2010. évi központi költségvetésével 
kapcsolatban,  hiszen  a  képviselő-testület  abban  egyetértett,  hogy  a  kötelező  önkormányzati 
feladat ellátására nem alkalmas és az előterjesztésben szereplő döntésnek megfelelően elküldésre 
került az Országgyűlésnek, valamint valamennyi Országgyűlésben szereplő párt frakciójának. V. 



Németh  Zsolt  képviselő  jelezte,  hogy  ezzel  kapcsolatban  pár  gondolatot  kíván  mondani  a 
képviselő-testületnek.  Mielőtt  Pochán alpolgármesternek és a bizottságok elnökeinek átadná a 
szót, V. Németh Zsolt képviselőnek megadja ezt a lehetőséget.

V. Németh Zsolt:
Hozzászólásában  elmondja,  ezekben  a  napokban  az  ország  számos  önkormányzatában  a 
képviselő-testületek megalkotják a költségvetésüket. Lehetne ez egy örömteli alkalom is, hiszen 
azért  alkotnak költségvetést,  hogy számba vegyék azt,  hogy abban az esztendőben egy adott 
település intézményei, civil szervezetei, az egész város élete, közössége milyen lehetőségekkel 
bír. Azért alkotnak költségvetést, hogy rendezett viszonyokat teremtsenek, biztonságot adjanak. 
Ezzel  szemben  régóta  nem  így  történik  a  költségvetés  megalkotása.  A költségvetést  mikor 
megalkotja  szinte  valamennyi  magyarországi  önkormányzat,  ritka  kivételtől  eltekintve nem a 
biztonságot  növeli,  hanem  hihetetlen  bizonytalanságról  tesz  tanúbizonyságot,  azt  rögzíti  a 
költségvetésében, ennek oka van. Maga a Köztársaság költségvetése is ilyen bizonytalansággal 
terhelt,  ma  hallgatta  a  Déli  Krónika  műsort,  már  most  jelzik,  hogy  tarthatatlan  lesz  az  idei 
hiánycél, tehát amelyet elfogadott a múlt év végén az Országgyűlés, egyszerűen nem tartható. Jó 
néhány csontváz van a szekrényben, lehet kreálni egy jó mutatót az EU felé, illetve az IMF felé, 
de  ezek nem tarthatók és  ez nem az év vége felé  derül  ki,  hanem néhány hónap múltán is. 
Visszamegy régebbre is, hogy mitől alakult ki ez a mostani helyzet, az irdatlan nagy hiány, ami 
akár a szentgotthárdi költségvetésben is megjelenik. Akik az önkormányzat világában dolgoznak, 
képviselők, intézményvezetők számot vetnek, hogy milyen bevételi lehetőségek vannak, ezek a 
bevételi lehetőségek nagyrészt törvényben szabályozottak, a helyi mozgástér sekélyes az összes 
bevételekhez  képest.  Az  iparűzési  adó  csúcson  van,  ha  a  helyi  adókon  lehetne  igazítani,  az 
emberek teherbíró képességén szabhatna határt, de ez elenyésző a több milliárdos szentgotthárdi 
költségvetésen belül. A bevételeket az állami költségvetés szabja meg. Éppen itt vannak kiadási 
kényszerek  is,  hallotta,  ezt  is  a  tervezés  során  figyelembe  vették,  amit  a  jelenleg  hatályos 
törvények egy település feladatául szabnak, annak kell megfelelni. Ez a mozgástér hihetetlenül 
kicsi,  szinte  nulla.  Nem felmentésként  mondja,  hiszen egy képviselő-testületnek a  lehetséges 
helyzetben kell meghozni a legjobbat, de szinte ítéletvégrehajtókká válnak az önkormányzatok. 
Ennek az okai nem csupán az idei költségvetésben keresendők, 2002. év óta reálértéken 450-500 
milliárd Ft került ki az önkormányzati költségvetési szférából, csak a működési részből, közel 
ugyanennyi összeg a fejlesztési részből. Ha megnézi az önkormányzatoknak a hitelállományát, 
akkor itt megtalálja. Amit kivontak ebből a szférából, azzal azonos nagyságrendű hitelállomány 
alakult ki az évek során. A lakáshoz jutási támogatás került megvonásra, amely 14,2 milliárd Ft 
volt,  20  %-kal  csökkent  az  SZJA helyben  maradó  része.  Mindnyájan  tudják,  hogy  rengeteg 
többletfeladat került az önkormányzatokhoz, amelyeknek nem biztosították a fedezetét. A 2001. 
évinek a 2 %-ára csökkentek a címzett és céltámogatások, holott erre nagy szükség lenne, hiszen 
az  EU  támogatások  nem  mindig  találják  meg  azokat  a  szükségleteket,  amelyek  az 
önkormányzatoknál jelentkeznek, nemcsak szerkezetében nem találják meg, hanem az időbeli 
lebonyolításban. 2001. évben a címzett és céltámogatások összege 65 milliárd Ft volt, az volt a 
csúcsév,  ez a 2010.  évi  költségvetésben 1 milliárd Ft.  Nem pótolja  ezt  szerkezetében az EU 
támogatástok rendje, ennek következtében egyharmadával nőtt ezen időszak alatt az önhibáján 
kívül  forráshiányos  települések  köre  amellett,  hogy  a  hozzájutás  feltételét  folyamatosan 
szűkítették,  a  támogatás  szisztémája  is  az,  hogy  az  önkormányzatokat  rákényszerítette  a 
költségeik  csökkentésére,  hiszen  egy  átlagszámhoz  mérte  mindig  a  költségszintet,  tehát  ha 
mindenki  csökkentett,  az  átlagszám mindig  lefelé  ment,  ehhez  képest  egyharmadával  nőtt  a 
rászorultak köre, akik a szigorú feltételekbe is belefértek. Érdekes történetnek tartja a többcélú 



kistérségi társulások létrejöttét. Nem foglal abban állást, hogy ez jó vagy nem, csak rögzíti, hogy 
ez egy nagyon erős pénzügyi szabállyal összeterelt szisztéma volt, amelynek az előnyeit nagyon 
helyesen Szentgotthárd is kihasználta, mert azt kellett tenni, olyan döntéseket kellett hozni. Észre 
kell venni, ahogy a kistérségi társulások létrejöttek, mindenféle pénzügyi ösztönzővel beterelték 
az önkormányzatokat ebbe a szervezetbe, utána elkezdték ebből a forrásokat kivonni, amely csak 
ebben az évben 3 milliárd Ft nagyságrendű. Ha 2002. év óta számba veszik, akkor 120 %-os 
nagyságrend attól kezdve a díjnövekmények, aminek a kompenzálására nem került sor. A 2009. 
évi ÁFA növekménynek hol van a kompenzációja? Sehol sincs. Mire ideérkeztek, nem véletlenül 
alakult  ki  az  irdatlan  nagy  hiány,  ebben  a  szerkezetben  szinte  eltüntethetetlen.  Azonosul  a 
szentgotthárdiak tiltakozásával, hogy ez a döglött oroszlánnak lesz-e felolvasva vagy nem, azt 
nem tudja, de a történeti  hitelesség kedvéért,  a helyzet rögzítése szempontjából is fontos egy 
ilyen határozat. Nagyon bölcs döntéseket kíván a képviselő-testületnek, hogy azon a nagyon szűk 
mozgástéren belül, ami adódik, azon belül fent lehessen tartani a városnak a működőképességét, 
ehhez minden képviselőnek a bölcsességére, ismeretére, empátiájára szükség lesz, mert teljesen 
kétélű ez a dolog.

Viniczay Tibor:
Megköszöni  V.  Németh Zsolt  véleményét.  Mielőtt  megadná a  bizottságok elnökeinek a  szót, 
megkérdezi  Pochán  alpolgármestert,  hogy  kíván-e  a  költségvetéssel  kapcsolatban  véleményt 
mondani?

Pochán Miklós:
A lényeget és a részletes ismertetéseket a bizottságok ülésein végigtárgyalták,  a polgármester 
pedig  ismertette  a  nyilvánossággal,  hogy milyen  költségvetési  helyzetben  van  a  város.  Ez  a 
képviselő-testület  a ciklusban utoljára  alkotja  meg az éves költségvetését,  hozzáteszi,  hogy a 
képviselő-testület nem volt könnyű helyzetben egyik évben és most sem. Minden költségvetés 
elfogadása  egy  politikai  döntés,  hiszen  különféle  alkupont  keretében  alakul  ki  a  város 
költségvetése. Amikor a képviselő-testület a költségvetést legelőször tárgyalta, elmondta, hogy 
tragikus  költségvetése  a  városnak,  amelyet  így  semmiképpen  nem  szabad  hagyni.  Többször 
elmondták,  hogy ez  miből  adódott  össze,  mindenki  tisztában  van  vele:  Szentgotthárd  városa 
olyan  infrastruktúrát,  olyan  intézményrendszert  tart  fent,  ami  25-30  ezer  lakosú  városnak  a 
feladatköre,  erre  a  város  nincs  berendezkedve,  ehhez  a  forrásokat  csak  időlegesen  tudja 
megteremteni  és  ezért  adódik,  hogy  minden  évben  meglepően  nagy,  szinte  elviselhetetlen 
hiánnyal kell számolni. Ez a képviselő-testület  ebben már ilyen döntéseket nem hoz. Mit tud 
tenni a képviselő-testület, hogy a hiányt a megfelelő szintre csökkentse? Meglátása és véleménye 
szerint  semmi mást nem tud tenni,  mint amit  a polgármester is  elmondott,  hónapról hónapra 
minden lehetséges megtakarítási formát kihasználva semmiféle lobbi érdekeknek különféle plusz 
támogatások ügyében nem engedve kell a költségvetést szinte hónapról hónapra felülvizsgálni és 
módosítani.  A  bevételi  lehetőségekben  minden  egyes  tételt  meg  kell  nézni,  milyen 
üzlethelyiségeket,  milyen  ingatlanokat  lehet  értékesíteni,  olyan  gazdasági  társaságoknak  az 
üzletrészét, melyekben az Önkormányzat tulajdonos, milyen feltételek mellett lehet értékesíteni, 
mert a meglátása szerint a város másképpen nem fogja tudni elkerülni azt, hogy össze ne boruljon 
a  költségvetés.  Ahhoz kéri  a  képviselőtársait,  hogy ezt  feltétlenül  vegyék komolyan,  vegyék 
figyelembe  és  mindenki  mindent  kövessen  el  annak  érdekében,  hogy  a  költségvetést 
működőképessé tegyék. A legfontosabb azt tudomásul venni a képviselő-testületnek, hogy 275 
millió Ft az Önkormányzat működési hitelkeretének a nagysága, nem lesz olyan bank vagy szerv, 
aki ennél magasabb összeget rendelkezésére bocsátana az Önkormányzatnak. A maga részéről 



csak ezekkel a kikötésekkel tudja elfogadni a költségvetést, mivel kényszerköltségvetés, ennek 
megfelelően kell a képviselő-testületnek döntést hozni.

Viniczay Tibor:
Felkéri  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnökét,  Bedics  Sándor  képviselőt,  hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját.

Bedics Sándor:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét teljes terjedelmében nem ismerteti,  mert 
minden képviselő ezt írásban megkapta, valamint a polgármester és az alpolgármester szóbeli 
kiegészítőjében elmondottakkal a  vélemény tartalma egybevág.  Néhány gondolatot ismertet  a 
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  véleményezéséből.  Jogi  és  számszaki  szempontból 
megfelelő  a  rendelettervezet,  alkalmas  arra,  hogy  megalapozza  az  Önkormányzat  2010.  évi 
gazdálkodását. A rendkívül magas működési hiány viszont veszélyezteti az ellátandó feladatok 
folyamatos  és  zavartalan  finanszírozását.  Így  elkerülhetetlen,  hogy  havonta  foglalkozni  kell 
további költségcsökkentési lehetőségek kutatásával és többletbevételi lehetőségek realizálásával. 
Az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetése  nagyon  szigorú,  inkább  hiánygazdálkodást,  mint 
nyugodt  gazdálkodást jelző rendelet  lesz.  A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság felhívja  a 
képviselő-testület,  az  intézmények  vezetőinek  figyelmét  arra,  hogy  a  tervezett  bevételeket 
maradéktalanul  teljesíteni  szükséges  ahhoz,  hogy  az  év  vége  felé  is  a  működőképesség 
fenntartható lehessen. A 2010. évi önkormányzati munka végzésének érdekében a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a költségvetési rendelettervezetet 2.268.793 ezer Ft kiadási, 1.701.071 
ezer Ft bevételi főösszeggel és 567.722 ezer Ft hiánnyal javasolja elfogadásra. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a rendelettervezetet készítették, 
a folyamat során konstruktív együttműködést tanúsítottak.

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

Dömötör Sándor:
Az Érdekegyeztető Tanács néhány legfontosabb megállapítását ismerteti a képviselő-testülettel. 
Az  Érdekegyeztető  Tanács  egyhangúlag  elfogadásra  ajánlja  a  város  2010.  évi  költségvetési 
rendeletét,  azonban  néhány  területén,  különösen  az  oktatási  intézmények  vonatkozásában 
aggályát  fejezte  ki.  Az  Érdekegyeztető  Tanács  attól  tart,  hogy  az  oktatási  intézményeket  ért 
megszorító intézkedések a minőség rovására mehetnek,  különös tekintettel  a  nyelvoktatás,  az 
informatika  és  a  sportfoglalkozások tekintetében jelezték az  Idősügyi  Tanács  tagjai  az  ebbéli 
aggályukat. Csoportösszevonások nem minden esetben szerencsések ezeknél a területeknél. Az 
intézmény összevonások következtében a megnövekedett vezetői feladatok színvonalas ellátása 
érdekében az első számú vezetőknek újra kellene gondolni a vezetői pótlékait, hiszen egyértelmű 
és bizonyítható, hogy az intézmény összevonások megnövekedett  feladatot jelentenek minden 
első számú vezető számára. Összességében az Érdekegyeztető Tanács a költségvetési rendeletet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Délelőtt az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság 
is megtárgyalta a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet. Sajnos a harmadik nekifutásra sem 
sikerült a hiányt a kívánt szint alá csökkenteni, ennek számos, rajtuk kívülálló oka is van. Azt 
mindenképen  látni  kell,  hogy  az  Önkormányzat  és  intézményei  működésének  fenntartása 
érdekében  több  olyan  intézkedésre  volt  és  lesz  szükség,  ami  lehetővé  teszi  a  jelentősen 



megcsonkított  támogatásokkal  is  a  kötelező  és  a  legszükségesebb  önként  vállalt  feladatok 
megvalósulását.  Pochán  alpolgármester  is  jelezte,  ehhez  275  millió  Ft  folyószámla  hitel  is 
rendelkezésre  áll,  azonban ennek a  túllépése a  pénzintézetek hozzáállása miatt  lehetetlen.  Az 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság is egyetért azzal, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésre  elő  kell  terjeszteni  olyan  költségcsökkentő,  bevételnövelő  lehetőségeket,  amelyek  a 
túléléshez  elengedhetetlenek.  Az  előterjesztésben  a  9/2010.  számú  határozat  1.1./  pontjához 
néhány gondolatot fűz, hiszen ez a terület a szakmailag javasolható lakóingatlanok értékesítését 
és a bevételek számszerűsítését is megjelölte. A délelőtti bizottsági ülésen féloldalas volt a két 
lakás ügyének a megtárgyalása, a bizottság azt szerette volna, hogy kiutalható legyen, hiszen a 
lakásigénylők száma napról napra növekszik. Azonban a bizottság abba a helyzetbe került, hogy 
fejet  kell  hajtani  a  nagyobb követelmény előtt,  mely szerint  minden fillérre  szüksége van az 
Önkormányzatnak a költségvetési rendelet sikeres megvalósításához. Ennek ellenére azt kéri és 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Árpád utcai és Kossuth Lajos utcai lakások az állaguk, 
valamint az értük kapható alacsony összeg miatt ne kerüljenek értékesítésre. Olyan mobilizálható 
és eladható ingatlanok, vagyontárgyak vannak, melyek nagyságrendileg ennél többet jelentenek a 
költségvetés  sikeres  bonyolítása  érdekében.  A bizottság  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a 
határozati javaslat 2-9./ pontjait, a 7./ ponthoz pedig módosító javaslatot tesz a bizottság azért, 
mert  a  napokban  derült  ki,  hogy  az  Arany  János  utca  1.  szám  alatti  épületnek  az 
akadálymentesítésére  benyújtott  pályázat  nyert,  ennek  a  pályázatnak  a  függvényében 
fogalmazódott meg a határozati javaslat 7./ pontja. A 9/2010. számú képviselő-testületi határozat 
értelmében az  Arany János  utca  3.  szám alatti  épületet  szeretnék  teljes  egészében kivonni  a 
használat alól, azonban csak akkor válik ez lehetségessé, amennyiben az akadálymentesítés teljes 
mértékben befejeződött  az Arany János utca 1.  szám alatti  épületben. Az épületek különböző 
helyiségeinek a kipakolása, átrendezése, átalakítása csak úgy lehetséges, ha az Arany János utca 
3. szám alatti épületben a nappali ellátás folyamatosan biztosítva lesz a kiszolgálóhelyiségekkel, 
a WC-vel, a fürdővel és egyéb helyiségekkel, az étkeztetés egy részét is ott kell megoldani. A 
bizottság kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat 7./ pontját azzal módosítsa, hogy 
csak akkor kerüljön az Arany János utca 3. szám alatti épület működésből kivonásra, amikor az 
akadálymentesítés műszaki átadása is megtörtént. Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság a 
költségvetési rendelettervezetet 2.268.793 ezer Ft kiadási, 1.701.071 ezer Ft bevételi főösszeggel 
és 567.722 ezer Ft hiánnyal javasolja elfogadásra.

Viniczay Tibor:
Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tagját, Kissné Köles Erika képviselőt 
kéri, hogy ismertesse a bizottság napirenddel kapcsolatos álláspontját.

Kissné Köles Erika:
Az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  is  megtárgyalta  a  határozati 
javaslatokat,  illetve  a  város  2010.  évi  költségvetési  rendelettervezetét.  A bizottság  további 
bevételekre nem tudott javaslatot tenni, az oktatás, a kultúra, a sport további költségcsökkentő 
tényezőket  nem  viselne  el,  így  a  bizottság  az  előterjesztés  határozati  javaslatait,  illetve  a 
rendelettervezetet elfogadásra ajánlja.

Viniczay Tibor:
A bizottsági véleményeket követően kérdéseket, véleményeket, észrevételeket vár a napirenddel 
kapcsolatosan. Tisztelettel köszönti Dr. Horváth Ferencet, az Önkormányzat könyvvizsgálóját és 
megkéri, hogy egy rövid értékelést osszon meg a képviselő-testülettel.



Dr. Horváth Ferenc:
Az Önkormányzat  a  végleges,  2010.  évi  költségvetés  tárgyalásához  érkezett.  Az  előkészítési 
folyamat hosszú volt, hiszen novemberben a képviselő-testület koncepciót tárgyalt, az első ütemű 
költségvetést  januárban  tárgyalta  és  a  mai  napirend  keretében  véglegesítésre  kerül  sor. 
Tapasztalható volt az előkészítés hosszú időszakában, hogy a végső kialakításhoz egyeztetések, 
intézkedések és döntések voltak szükség szerint. A jelentős munka a vezetés, a bizottságok, a 
képviselők,  a  hivatali  apparátus  folyamatos,  jó  hozzáállását  dicséri.  A munka  eredményét,  a 
meglévő gazdasági körülményeket, feltételeket ismerve alakulhatott ki a végleges költségvetés. 
De látható, hogy az a meglévő nehézségeket is jelzi,  az tükröződik az intézmények írásos és 
csatolt  véleményében  is,  előrevetít  várható  gazdálkodási  gondokat  is.  Az  előterjesztés,  a 
rendelettervezet,  az  ahhoz  csatolt  kötelező  táblázatok  adatai  megfelelő  szerkezetben,  a 
jogszabályi  kötelezettségekhez  igazodóan  készültek,  figyelemmel  az  Önkormányzat  saját 
döntéseire,  rendeleteire,  vagy  azok  szükségessé  vált  módosításaira  is.  Az  előkészületek 
bizonyítják,  hogy az intézmények is  ismerik a  költségvetés rájuk vonatkozó részleteit,  írásos 
észrevételeikben  az  elfogadás,  elutasítás,  igények  felsorolása  vagy  aggódó  megjegyzések 
egyaránt olvashatók. A lényeg, hogy a meglévő feltételekhez alkalmazkodás, végül a képviselő-
testület bölcs, adott helyzethez igazodó döntése szükséges. A bevételek és kiadások tételeinek 
egyeztetése  megtörtént,  elfogadható.  Néhány  technikai  pontosításra  került  sor  az  ülést 
megelőzően az apparátussal.  Elfogadhatók  azok a  változtatások,  módosítások,  határozatok  is, 
amelyek  a  koncepció  vagy  az  egy  ütemhez  képest  történtek:  előirányzat  vagy  támogatás 
csökkentések. További év közbeni pontosítások is szükségessé válhatnak. Ezekre utalás történik 
az előterjesztésben is,  pl.  márciusra jelzett intézkedések a bevétel fokozásra, takarékos kiadás 
gazdálkodásra vagy a jelentős költségvetési hiány meglétére. Hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
elfogadása, a végleges gazdálkodási feltételek kialakítása a mai napirend feladata. A folyamatos 
gazdálkodás  érdekében  érvényes  költségvetésnek  kell  lennie  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelően.  Fő  feladat  a  költségvetés  véglegesítéséhez  a  rendelet  megalkotása,  elfogadása. 
Megállapítható, hogy annak a szövege, szerkezete, mellékletei és azok adatai minden szükséges 
részletet  tartalmaznak, táblák,  mellékletek és utalás azokra a rendelet  szövegrészében is pl.  a 
bevételek,  kiadások előirányzataira  vonatkozóan,  költségvetési  keretek  kidolgozására,  kiemelt 
előirányzatok  meglétére,  személyi  juttatások,  létszám  illetményalap  stb.,  kisebbségi 
önkormányzatok  költségvetése.  Tartalma,  felépítése  minden  jogszabályban  foglalt  és  előírt 
témára  kiterjed.  Az  előterjesztésben  megfogalmazásra  kerültek  a  legfontosabb,  alapvető 
feladatok, de az év közbeni gondolkodást segítő intelmek is, a határozati javaslatok elfogadása, 
utalás  a  bevételek  beszedésének  vagy  növelésének  fontosságára,  pl.  ingatlanértékesítés, 
pályázatok,  a  kiadásoknak  a  tényleges  forrásokhoz  igazítása,  a  megfelelő  és  törvényileg  is 
elfogadható  hitelgazdálkodásra,  az  ugyanis  az  előterjesztésben  is  meghaladja  az  elfogadható 
maximális  szintet,  az  előterjesztés  5/A.  mellékletéről  van  szó,  a  megfogalmazott  feladat 
megjelölések,  amelyek  jelentős  teendőket  tartalmaznak  a  képviselő-testület  számára  is.  Pl.  a 
kollégiumi  helyzet  megoldása,  a  könyvtári  működés  hatékony  rendjének  biztosítása, 
feltételrendszerének  átszervezése,  a  Gondozóház,  a  Tótfalusi  úti  óvoda  helyzetének  és 
működésének rendezése. A fenti témák nagy részére részletes elemzések is készültek, melyek a 
döntést segítik. A tapasztalatok és írásos előterjesztések ismeretében megállapítható, ide sorolja a 
koncepciót és az 1. ütemet, hogy 2010. évre a gazdálkodási helyzethez megjegyezhető, hogy a 
kényszerhelyzethez is reálisan igazodó költségvetés készült, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási 
előirányzatoknak  megfelel,  könyvvizsgálati  szempontból  sem  tehető  negatív  megjegyzés, 
észrevétel. Az előterjesztés és rendelettervezet elfogadását annak részletes megismerése alapján 



javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

39/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséhez kapcsolódóan a következő döntéseket hozza:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium  igazgatójának  a  kollégium  hatékonyabb  tovább  működésére  tett  javaslatait 
megismerte. A III. Béla Szakképző és Kollégium igazgatója köteles a Feldbachban tanulók közül 
a  szentgotthárdi  kollégiumi  elhelyezést  igénylő  és  annak  költségeit  vállaló  tanulók  szüleitől 
haladéktalanul nyilatkozatot kérni arról, hogy 2010. szeptember 1-jétől vállalják a szentgotthárdi 
kollégiumi elhelyezést és térítési díj (37.000,- Ft/fő/hó) fizetését. Amennyiben ezt a nyilatkozatot 
a szülők a fizetendő térítési díj miatt nem tudják megadni, akkor a feldbachi iskola vezetését kell 
megkeresni azért, hogy a kollégiumi díjhoz az iskola vagy annak fenntartója járuljon hozzá. 
A nyilatkozatok és esetlégesen a felbachi iskolával kötött megállapodás ismeretében a Képviselő-
testület a Kollégium további működtetésére vonatkozóan a 2010. márciusi ülésén dönt.

Határidő: közlésre azonnal
    további tárgyalásra 2010. márciusi Képviselő-testületi ülés

Felelős: Bedics Sándor Igazgató
  Dr. Gábor László Irodavezető

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  III.  Béla  Szakképző  és 
Kollégium Igazgatóját,  hogy a  tervezett  tankonyha,  tanétterem és tanszálló kapcsán készítsen 
tájékoztatót a Képviselő-testület részére, ami tartalmazza a következőket:
-  az  elkészített  tervek  alapján  a  tanszálló,  tanétterem  és  tankonyha  várható  kialakítási  és 
működési költségei,
- a tankonyha, tanétterem és a tanszálló kialakítására és működtetésére vonatkozó jogi és szakmai 
előírások, 
- annak kimutatása, hogy azokra a szakmákra, melyekhez a tanétterem, tankonyha és tanszálló 
szükséges visszatekintve az elmúlt öt évre milyen igény mutatkozott és előre láthatólag milyen 
igény fog mutatkozni a közeljövőben a régióban.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a kollégium területe egy részének esetleges, lehetséges hasznosítására készítsen 
javaslatokat és azokat terjessze a Képviselő–testület elé.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Fekete Tamás Irodavezető



4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 1-jétől felkéri a Móra 
Ferenc Városi Könyvtárt,  hogy a III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében az 
iskolai  könyvtári  feladatokat  lássa  el.  A  szükséges  dokumentumokat  készítsék  el,  illetve 
dolgozzák át a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával közösen.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Molnár Piroska Igazgató
              Bedics Sándor Igazgató

5.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy SZOI 
Széchenyi István tagintézményében 2010. évben nyugdíjba vonuló pedagógus álláshelyét vonja 
el, és azt a pedagógus felmentési idejére se engedélyezze  betölteni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László Irodavezető

   Pénzes Tibor Igazgató

6.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a 
Városi Gondozási Központ Arany János u. 3. sz. alatti volt Gondozóház épületével kapcsolatban 
addig,  amíg az akadálymentesítés véglegesen be nem fejeződik,  a műszaki átadása meg nem 
történik, a 9/2010. számú képviselő-testületi határozat szerinti, a volt Gondozóház működésen 
kívül helyezésére vonatkozó döntést nem javasolja alkalmazni.
Az  akadálymentesítéssel  kapcsolatos  pályázati  projekt  munkálatainak  befejezését  követően  a 
9/2010.  számú  Képviselő-testületi  határozat  értelmében  –  a  mosoda  kivételével  –  a  volt 
Gondozóház használaton kívül helyezését rendeli el azzal, hogy a közüzemi szolgáltatások ne 
kerüljenek  igénybevételre,  illetve  csak  olyan  mértékben,  amely  az  épület  és  annak  műszaki 
rendszerének  állagmegőrzéséhez  feltétlenül  szükséges.  Ezzel  párhuzamosan  a  jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás ellátásához szükséges diszpécserközpont áttelepítéséről is gondoskodnia kell 
az intézménynek.
a Gondozóházzal kapcsolatban, hogy 
Határidő:  folyamatos
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Fábián Béláné Intézményvezető

7.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  testülete  az  irányítása  alatt  álló 
költségvetési szervek esetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (Áht.) 
előírt  megvalósítási  terv  készítésétől  2010.  és  2011.  évekre  -  tekintettel  az  Áht.  125.§  (4) 
bekezdésben kapott felhatalmazásra – eltekint, egyben javasolja a Testület Szentgotthárd Város és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  az  irányítása  alatt  álló 
költségvetési szervek tekintetében ezen felmentést engedélyezze.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester



8.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, 
hogy  a  márciusi  képviselőtestületi  ülésre  készítse  elő  a  költségvetés  többletbevételi 
lehetőségeinek rendszerezését, és a bevételek mielőbbi realizálása érdekében teendő intézkedések 
előkészítő döntéseit.

Határidő: 2010. márciusi testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 5/2010.  
(II.  25.)  számú  ÖKT  rendeletét  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  
költségvetéséről.

V. Németh Zsolt képviselő, valamint Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló 15,03 órakor távoztak az 
ülésről.

3./ Napirendi pont:
Egészségügyi koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az előterjesztésben az 1999. évben elfogadott egészségügyi koncepció fejlesztési elképzelései 
szerepelnek, kollégái elemezték, hogy azok közül melyek valósultak meg és melyek nem. Több 
akkori  elképzelés  és  cél  nem  valósult  meg,  amelynek  nagy  része  finanszírozási,  illetve 
humánerőforrás gazdálkodásbeli problémát jelent. Kiemel egy példát, az egészségügyi ellátásban 
akkor a képviselő-testület azt célozta meg, hogy a térségben több településsel együtt kidolgoznak 
egy közös finanszírozási formát, a kistérségben hallani sem akarnak erről. Nem történt az irányító 
hatékonyság növelése érdekében egy státusz felállítása sem, partneri státusz az egészségügyben 
dolgozókkal kapcsolatban. A felnőtt háziorvosi körzetek számának a bővítése sem történt meg, 
így továbbra is 4 felnőtt háziorvosi körzettel rendelkezik Szentgotthárd Város Önkormányzata. 
Ugyanakkor  az  egészségügyi  ellátással  kapcsolatban  történtek  korszerűsítő  intézkedések,  a 
folyamatosan csökkenő finanszírozás ellenére kiváló szakmai munka folyik véleménye szerint. 
Az előterjesztésnek célja az elemzéseket követően a fejlesztési irányoknak a megfogalmazása, az 
egészségügyi  koncepció korszerűsítése kapcsán egy új,  5-10 éves  irány meghatározására  van 
szükség. Az előterjesztés II. részében ezen fejlesztési irányoknak a megfogalmazására került sor a 
jelenleg aktuális problémák és a vállalhatónak tartott célok megfogalmazásával. Az előterjesztést 
az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta, a határozati javaslat 1./ pontját, valamint a 
2./  pontot javasolta elfogadásra az ,,A” változattal.  Megkérdezi  a  bizottság elnökét,  Dömötör 
képviselőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

40/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Egészségügyi  Koncepció 
felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  „Egészségügyi  Koncepció 
felülvizsgálata”  című  Előterjesztés  „II.  Fejlesztési  irányok”  részben  foglaltakat egy  új 
egészségügyi koncepció alapjának elfogadja.

Az új egészségügyi koncepció elkészítésébe azonban be kell vonni az egésztségügyben érintett 
intézményeket, az egészségügyben dolgozókat, a lakosságot, és a civil szervezeteket. 

Határidő: 2010. májusi testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2008-2009. évi tevékenységéről.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  részletesen  bemutatta,  hogy  milyen  finanszírozási 
problémákkal és nehézségekkel milyen feladatokat végzett, milyen új kulturális, idegenforgalom-
fejlesztési irányokat kezdett el. Az előterjesztésből is látható, hogy az elmúlt években a rossz 
finanszírozási körülmények ellenére teljesítette az Önkormányzattal szemben vállalt feladatát. A 
beszámolóból  is  látszik,  hogy  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  mind  formai,  mind  jogi 
területen,  valamint  a  munkák  megfogalmazása  terén  egy  jó  döntés  volt  annak  idején.  Az 
előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg,  mindkét  bizottság  a  határozati  javaslat  1./ 
pontját javasolta elfogadásra. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést 
tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

41/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület 
2008-2009. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.



Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Közös igazgatású óvoda és bölcsőde kialakítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., 4. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  Törvény 
megszorítást hozott a közalapítványok tekintetében, amely a következőt mondja ki: „Ha törvény, 
vagy önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a 
megszüntetést,  ha  a  közalapítvány  vagyonán  belül  az  államháztartáson  kívüli  bevétel  –  így 
különösen a juttatás, adomány – aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven 
át 80 % alatti”. Mivel a Tótágas Közalapítvány finanszírozása ezt a feltételt nem teljesíti, köteles 
a  fenntartó  az  alapítványt  megszűntetni,  ezért  az  előző képviselő-testületi  ülésen tett  javaslat 
alapján  a  közös  igazgatású  óvoda  és  bölcsőde  intézmény  kialakítása  látszik  a 
legelfogadhatóbbnak.  Az  előterjesztés  megfogalmazza  ennek  az  intézménynek  a  létrehozása 
tekintetében teendő lépéseket mind jogi, mind humánerőforrás tekintetben. Kitér az előterjesztési 
anyag kiküldését követően sorozatban hozzá érkezett kérdésre. Nem kívánja az Önkormányzat a 
bölcsőde konyháját megszüntetni, nem is teheti meg, hiszen ez rendkívül kényes terület, ennek az 
étkezési  szolgáltatásnak  a  működtetési  formája lesz  kérdéses,  részletesen körbe  kell  járni,  az 
étkeztetést  legalább  ilyen  minőségben  továbbra  is  biztosítani  szükséges.  Az  előterjesztést 
mindhárom  bizottság  tárgyalta  és  mindhárom  bizottság  elfogadásra  ajánlotta.  Megkérdezi  a 
bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

42/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Tótágas Közalapítvány 
alapítója - a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdése alapján kéri a Vas Megyei Bíróságtól a Tótágas 
Közalapítvány  (9970  Szentgotthárd,  Kossuth  Lajos  u.  16.)  2010.  június  30.  nappal  történő 
megszüntetését.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közalapítvány 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, a megszüntetésről és az ezzel kapcsolatos 
intézményi átszervezésről a nyilvánosságot a helyi sajtó útján, illetve a város portálján keresztül 
tájékoztassa.  A Képviselő-testület  megköszöni  a  Kuratórium és  az  Ellenőrző  Bizottság  eddig 
végzett munkáját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány 
kuratóriumi elnökét a határozati javaslatban foglaltakról értesítse.

Határidő: a megszüntetésre: 2010. június 30. 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester



              Dr. Gábor László irodavezető 

1.2.) A Képviselő-testület felkéri a Tótága Közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy: 
 a  határozat  1.1.  pontjában  foglaltakra  tekintettel  új  kötelezettségeket  a  Közalapítvány 

nevében  ne  vállaljon,  a  folyamatban  lévő  ügyeket  rendezze,  a  tartós  jogviszonyok 
megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

 készítse el a Közalapítvány pénzügyi és szakmai záró beszámolóját.

Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

2.1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  Játékvár  Óvoda 
feladatkörének  bölcsődei  feladatellátással  történő  kibővítését  tervezi  az  intézmény  többcélú, 
közös igazgatású közoktatási intézménnyé történő átszervezésével, 2010. július 01. időponttól. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Társulás munkaszervezetét, 
hogy  az  intézmény  létrejöttéhez  szükséges  dokumentumok  előkészítéséről,  továbbá  az 
intézményátszervezéshez  szükséges,  a  jogszabályok  által  előírt  vélemények  beszerzéséről 
gondoskodjon.

Határidő: legkésőbb a 2010. áprilisi testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2.2.) A Képviselő-testület a Tótágas Közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a 
2.1.)  pontban  meghatározott  módon  létrehozandó  közös  igazgatású  intézmény  keretén  belül 
létrehozandó bölcsődei  intézményegység részére adja  át  azzal,  hogy az intézmény köteles  az 
átadott  vagyont a  megszűnt közalapítvány alapító  okiratában meghatározott  célokhoz hasonló 
célokra fordítani.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

2.3.) A Képviselő-testület arra kéri a Többcélú Kistérségi Társulás tag önkormányzatait, hogy a 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Megállapodását az alábbiak szerint  módosítsák,  azzal, 
hogy a Társulási Megállapodás módosítása csak a végleges fenntartói és alapítói döntéshozatalok 
egyező tartalma esetén, 2010. július 01. időpontban lép hatályba:

A  Társulási  Megállapodás  III/B.,  Ágazati  feladatok  fejezetén  belül  a  Gyermek-  és  
ifjúságvédelmi feladatok címet “Gyermekjóléti  és ifjúságvédelmi feladatok” –ra módosítja  
azzal, hogy alatta felsorolt feladatok kiegészülnek az alábbi ponttal:
6.) A Társulás a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátásáról a Játékvár Óvoda és Bölcsőde  
intézmény fenntartásával gondoskodik a kistérség területén.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető



2./ Napirendi pont:
Dr. Bedics Katalin fogszakorvos megállapodásának módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Dr. Bedics Katalin fogszakorvos egy problémával fordult az Önkormányzathoz, az előterjesztés 
ennek  a  problémának  a  megoldásával  foglalkozik,  valamint  a  megoldással  kapcsolatos 
szerződésmódosításokat  fogalmazza  meg.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság 
támogatta azt. Megkérdezi, hogy Bedics képviselő kéri-e a szavazásból kizárását?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

43/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ,,Dr. Bedics Katalin fogszakorvos 
megállapodásának módosítása” című előterjesztésnél a szavazásból és döntéshozatalból Bedics 
Sándor képviselőt kizárja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

44/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi 
vállalkozási  formában  történő  ellátására  Dr.  Bedics  Katalin  és  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2010. március 01.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

3./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár 2010. évi munkaterve.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet



Viniczay Tibor:
A  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  egy  rendkívül  részletes,  mindenre  kiterjedő  munkatervet 
terjesztett  a képviselő-testület  elé.  Az előterjesztést  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat ,,A”. pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

45/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
2010. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri az intézmény igazgatóját 
a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

4./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel kapcsán.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 5. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

46/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár fenntartója pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nevelési-
oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős  tevékenységeinek  támogatása 
elnevezésű, TÁMOP-3.2.11/10/1 kódszámú pályázati felhívására.

Határidő: 2010. március 5-től a pályázat benyújtásának záró határidejéig
Felelős: Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  az  1.) 
pontban meghatározott pályázatban / projektben vállalt tevékenységeket nemcsak elviekben 
támogatja, de az ötéves fenntartást  vállalja, és nem hoz olyan döntést,  amelynek a jelzett 
projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.



Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3. Az  1.)  pontban  meghatározott  pályázat  benyújtásának  előkészítéséről,  továbbá  annak 
sikeressége  esetén  a  teljes  projekt  megvalósításáról  ténylegesen  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

5./ Napirendi pont:
Karácsony Határok Nélkül 2010. évi programjának előkészítése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A képviselő-testület  kötelezettséget  vállalt,  hogy  megvizsgálja  a  Karácsony  Határok  Nélkül 
kulturális fesztivál és karácsonyi vásár 2010. évi megrendezésének a lehetőségét. Az előterjesztés 
azt fogalmazza meg, hogy az elmúlt években sikeres rendezvényre szükség van, ugyanakkor az 
Önkormányzat ebben az évben nem tud elkülöníteni önkormányzati fedezetet,  de amennyiben 
egy civil  kezdeményezéssel  a  rendezvény megszervezésére  sor  kerülhet,  az  Önkormányzat  a 
támogatást szervezési koordinációs tekintetben felvállalja, segítséget kíván adni. Az előterjesztést 
a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Sport Bizottság tárgyalta meg, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ 
pontját. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

47/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Karácsony  Határok  Nélkül 
elnevezésű  kulturális  fesztivál  és  karácsonyi  vásár  2010.  évi  megrendezéséhez  minden 
szervezési,  koordinációs  segítséget  megad,  azonban  annak  pénzügyi  fedezetét  egymagában 
vállalni nem tudja. A rendezvény pénzügyi fedezetének városi összefogás eredményeképpen való 
biztosítása nélkül a rendezvényre 2010. decemberében nem kerül sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

6./ Napirendi pont:
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásnak támogatása pályázat.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető



Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Immár  a  második  évben folyik  egy,  a  kormányzat  által  elkezdett  és  mindnyájuk  által  jónak 
mondható elképzelés, amely a közfoglalkoztatás folyamatát valamennyi önkormányzati területen, 
elsősorban az  intézmények tekintetében  nagy segítséggel  bonyolítja.  Ugyanakkor  ezeknek az 
ideiglenes munkahelyeknek a folyamatos szervezése és irányítása egy vezetői feladatot igényel, 
ennek a vezetői közfoglalkoztatás szervező feladatnak a finanszírozásával kapcsolatban lehetőség 
van pályázni. A kolléga, aki ezt a feladatot tavaly óta ellátja, tovább kívánja folytatni a munkát, a 
rendelet, illetve a pályázat tekintetében lehetőség van az eddig dolgozó kollégával a szerződés 
folytatólagos  megkötésére.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg  az 
előterjesztést és elfogadásra ajánlotta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

48/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  “Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezésű, KSZM/2010-10221 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza a  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  Polgármesterét,  hogy  a  “Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása”  elnevezésű  pályázat  sikeressége  esetén  a  foglalkoztatni 
kívánt  személlyel  határozott  idejű 2010.04.01.-2010.12.31.  közötti  időszakra szóló,  napi 6 
órás foglalkoztatással a munkaszerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

7./ Napirendi pont:
A SZOI felügyeleti ellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A SZOI intézményi felügyeleti ellenőrzését végeztette el a jegyző. Az ellenőrzés célja volt, hogy 



átfogó képet kapjanak az intézmény működéséről, az iskolai feladatok ellátásáról. A cél az volt, 
hogy  fel  kell  tárni  az  esetleges  hiányosságokat,  javaslatot  kell  tenni  a  munkavégzés 
továbbfejlesztéséhez, valamint téma volt a 2005. évben elkezdett összevonások tapasztalatainak a 
vizsgálata  is.  Az ellenőrzés  átfogó és  sok mindenre kiterjedő volt,  ezt  az  ellenőrzésről  szóló 
összegző jelentés  tartalmazza.  A határozati  javaslat  előírja  az  intézmény vezetőjének,  hogy a 
feltárt  hiányosságokat  szüntesse  meg  és  a  hiányosságok  megszüntetésével  kapcsolatos 
intézkedéseket egy feladattervben, intézkedési tervben foglalja össze, amelyet 2010. április 15-ig 
kell elkészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg,  mindkét  bizottság  elfogadásra 
ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

49/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  SZOI   intézményi  felügyeleti 
ellenőrzését megismerte, az abban leírtakat elfogadja. Az intézmény számára előírja, hogy 2010. 
április 15-ig az ellenőrzés anyagából intézkedési tervet készítsen.

Határidő: a közlésre azonnal, az Intézkedési Terv elkészítésére 2010. április 10.
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

az Intézkedési Terv elkészítéséért Pénzes Tibor intézményvezető

8./ Napirendi pont:
Gazdálkodási kontroll-rendszer – Pannon Kapu Kulturális Egyesület.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  képviselő-testület  a  15/2010.  számú  határozatában  döntött,  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnél  a  pénzügyi  támogatáshoz  kapcsolódó  negyedéves  pénzügyi  kontroll  ellenőrzési 
rendszert  javasol.  Az előterjesztés ennek az ellenőrzési  rendszernek az elemeivel foglalkozik. 
Megkérdezi  az  előterjesztőt,  Jakabné  Palkó  Edina  pénzügyi  irodavezetőt,  hogy  kíván-e 
kiegészítést  tenni?  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az 
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg,  mindkét  bizottság 
elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

50/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
önkormányzati  támogatásának felhasználásához kapcsolódó gazdálkodási kontroll  rendszert  az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.



Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
  Szalainé Kiss Edina PKKE Elnök

9./ Napirendi pont:
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Eladó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Választási iroda vezetője
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A 2010.  április  11.  és  25.  napjára  kitűzött  országgyűlési  képviselőválasztás  kapcsán  van  az 
Önkormányzatnak egy kötelezettsége, az előterjesztés ezzel foglalkozik. 
Az  előterjesztést  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg  és  elfogadásra 
ajánlotta.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

51/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 13 szavazóköre 
szavazatszámláló bizottságának tagjait és póttagjait az 1. sz. mellékletben és a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, választási iroda vezetője

10./ Napirendi pont:
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

52/2010. számú Képviselő-testületi határozat:



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
Szentgotthárd  Alapító  Okiratának  módosítását  az  1.  sz.  melléklet  szerint,  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

11./ Napirendi pont:
1000 perc a településért.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  történelmi  Vasvármegye  kialakulása,  a  létrejöttéről  való  méltó  megemlékezés,  a  megye 
történetének  felelevenítése  kapcsán  Vas  Megye  Közgyűlése  Emlékbizottságot  hozott  létre.  A 
tervek  szerint  az  ,,1000  éves  Vas  megye”  programhoz  a  Szentgotthárdi  Történelmi  Napok 
rendezvénnyel  kapcsolódik  a  város,  ugyanakkor  a  millenniumi  rendezvénysorozat  kiemelt 
programja az ,,1000 perc a településért” című mozgalom elindítása, amely azt kéri valamennyi 
településtől, hogy 1000 perc közösségi önkéntes munkával új értéket hozzanak létre. A Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság a várkerti szabadtéri színpad rendbetételével kapcsolatos társadalmi 
munkát  ajánlaná  fel  ehhez  a  mozgalomhoz.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság tárgyalta meg. 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

53/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete úgy határoz, hogy Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  részt  kíván  venni  a  Vas  Megyei  Közgyűlés  Emlékbizottsága  által 
meghirdetett  „1000  perc  a  településért”  mozgalomban  a  várkerti  szabadtéri  színpad 
rendbetételének és felújításának programjával.

Határidő nevezés beküldésére: 2010. március 5.
vállalt cél megvalósításáról készített
dokumentáció beküldésére: 2010. július 31.

Felelős: Viniczay Tibor polgármester

12./ Napirendi pont:
Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Ez évben a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd Szabó Béla, Bedi Péter és Molnár László urakat 



javasolta elismerésre pénzjutalommal. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg az 
előterjesztést és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

54/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 
2009. évben végzett lelkiismeretes munkáját elismeri, és három tagját, nevezetesen:

Szabó Bélát (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.),
Bedi Pétert (lakcím: Szentgotthárd, Alvég u. 12.) és
Molnár Lászlót (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.)

személyenként  nettó  10.000,-  Ft  (azaz:  tízezer  forint)  pénzjutalomban  részesíti  a  2010.  évi 
költségvetés kitüntetési kerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

13./ Napirendi pont:
Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A Német  Kisebbségi  Önkormányzat  pályázati  támogatást  nyert  a  vasfüggöny-elestének  20. 
évfordulója kapcsán szervezett rendezvényre. 1 millió Ft támogatást nyert a pályázat keretében, 
amelynek előfinanszírozásával kapcsolatos az előterjesztés. Megkérdezi az előterjesztőt, Jakabné 
Palkó  Edina  pénzügyi  irodavezetőt,  hogy  kíván-e  kiegészítést  tenni?  A  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést  és  elfogadásra ajánlotta  a határozati 
javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

55/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmét támogatja, és az „A 20. évfordulója a „vasfüggöny-elestének”, az NDK-állampolgárok 
tömeges  menekülésének  és  EURÓPA újraegyesítésének  kezdete”  c.  pályázat  megvalósítása 
érdekében  1.000.000,-  Ft  kamatmentes  kölcsönt  biztosít  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzat 
részére. A pénzösszeg átadásáról és a kölcsön visszafizetésének szabályairól megállapodást kell 
kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester



  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
  Paukovits Helmut Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

14./ Napirendi pont:
A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának támogatási kérelme.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 5. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy ebben az évben sem az előterjesztés, sem a bizottság nem javasolt támogatást. Az 
előterjesztést  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  tárgyalta  meg,  mindkét  bizottság  elfogadásra  javasolta  a 
határozati javaslat 1./ pontját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

56/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselõ-testülete  a  Vas  Megyei  Közoktatási 
Közalapítvány Kuratóriumának támogatás iránti  kérelmét anyagi fedezet hiányában nem tudja 
támogatni.

Határidõ: közlésre azonnal
Felelõs: Dr. Gábor László irodavezető

15./ Napirendi pont:
A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  módosításával  összefüggő 
rendeletmódosítások.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

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

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 6/2010.  
(II. 25.) számú ÖKT rendeletét a 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes önkormányzati  
rendeletek módosításáról.

16./ Napirendi pont:
Az  idegenforgalmi  adóról  szóló  29/2005.  (XII.  1.)  számú  rendeletének  módosítása  és  az 



Idegenforgalmi adóellenőrzés 2010. évi rendje.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A költségvetési rendelet és annak előkészítése kapcsán tárgyaltak az idegenforgalmi adóbevétel 
ellenőrzésével.  Ennek az  ellenőrzésnek a  részletes  elemeivel  foglalkozik  az  előterjesztés.  Az 
előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság tárgyalta meg és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

57/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az 
idegenforgalmi adó ellenőrzések tapasztalatairól negyedévente számoljon be a Képviselő-testület 
felé.

Határidő: beszámolás negyedévente, először 2010. április 
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 7/2010.  
(II. 25.) számú ÖKT rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII. 1.) ÖKT rendelet  
módosításáról.

17./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és A lakások bérletéről szóló 
12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
2009. évben a havi lakbér általános mértéke 135 Ft/m2  volt, a Központi Statisztikai Hivatal által 
közölt elmúlt évi infláció mértéke 4,2 % volt.  Az inflációs mértékkel számolva a havi lakbér 
általános  mértéke  140,67  Ft/m2 lenne,  az  előterjesztés  kerekítve  140  Ft/m2-ben javasolja 
megállapítani a mértéket. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az 
Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tárgyalta  meg  és  mindkét  bizottság  a  140  Ft/m2 

mértéket javasolta elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 8/2010. 
(II.  25.)  számú ÖKT rendeletét  a  lakbérek  megállapításáról  szóló  15/1995.  (IV.  27.)  ÖKT 
rendelet módosításáról, a szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános  
mértékét 140 Ft/m  2   mértékben határozza meg.  



A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 9/2010.  
(II.  25.)  számú ÖKT rendeletét  a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.  29.)  ÖKT rendelet  
módosításáról.

18./ Napirendi pont:
A közterületek  használatáról,  rendjéről,  illetve  a  közterületek  bontásáról  és  helyreállításáról, 
valamint különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Elmondja, hogy a 2010. januári képviselő-testületi ülésen félreértés történt, az előterjesztés ez 
miatt lett visszahozva. A jegyző részletesen kibontotta ennek okát. Az előterjesztést a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta meg 
és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta azt, de a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egy 
módosítást javasolt elfogadásra. Felkéri a bizottság elnökét, Bedics képviselőt, hogy ismertesse a 
bizottság módosító javaslatát.

Bedics Sándor:
Ismerteti  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  módosító  javaslatát.  A rendelet  hatályba 
lépésének a dátumát javasolja a bizottság 2010. március 1-ére módosítani.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
10/2010.  (II.  25.)  számú  ÖKT rendeletét  a  közterületek  használatáról,  rendjéről,  illetve  a  
közterületek  bontásáról  és  helyreállításáról,  valamint  különböző  reklámhordozók  
elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) számú ÖKT rendelet módosításáról azzal, hogy a rendelet  
3.  §.  (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: (2) A 2010. március 1.  előtt  megkötött  
közterülethasználati  szerződések  esetén  azok  lejáratának  időpontjáig  a  közterülethasználati  
díjak változatlanok.

19./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztés sokatmondó, hiszen belőle két fajta irányzatról 
lehet  következtetni.  Vannak,  akik  partnerek  és  együttműködnek  az  Önkormányzattal  a 
lakbérhátralékok kapcsán, a hátralékot lehetőségükhöz mérten törlesztik, de vannak olyanok, akik 
semmit nem tesznek azért, hogy a lakbérhátralékuk csökkenjen. Az előterjesztésben részletesen 
megfogalmazta  ezt  Vass  József,  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  igazgatója.  Azt 
gondolja, az Önkormányzat elért ahhoz a határhoz ebben a pénzügyi helyzetben, hogy az összes 



törvény adta  lehetőségeket  fel  kell  használni  azért,  hogy az ingatlanok használóival  legalább 
annyit elérjenek, hogy a tartozás csökkentése érdekében működjenek együtt az Önkormányzattal. 
Egy utasítást is javasol az Önkormányzat az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 
felé,  amely  a  határozati  javaslatban  fogalmazódott  meg.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság tárgyalta meg 
és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Pochán Miklós:
Ha  végignézik  az  előterjesztésnek  azt  a  részét,  melyben  a  nem  együttműködő  bérlők, 
lakástulajdonosok szerepelnek, döbbenetes dolgok találhatók ott. Kár, hogy a személyiségi jogok 
védelme miatt a képviselő-testületi ülés, a Városi Televízió nyilvánossága előtt erről nem lehet 
beszélni.  34  olyan  ember  van,  akik  a  fáradtságot  sem  veszik  arra,  hogy  a  lakbér-  és 
vízdíjhátralékuk  tekintetében  együttműködést  tanúsítsanak.  Azt  gondolja,  ez  rendkívül 
tarthatatlan álláspont, kéri az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatóját, hogy a lehető 
legszigorúbban lépjen fel a kintlévőségek behajtására, mert ez tovább így nem mehet.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

58/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat igazgatójának az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a 
hátralékok  behajtásáról  tett  intézkedésekről  készített  1.  számú  melléklet  szerinti  negyedéves 
beszámolóját  megismerte,  azt  elfogadja azzal,  hogy a vízdíjhátralékok csökkentése érdekében 
kötelezi  a  Vállalat  igazgatóját,  hogy  a   38/1995.  (IV.5.)  Korm.  rendelet  18.§-ában 
megfogalmazottak megvalósítása érdekében tegyen lépéseket, dolgozza ki a változás menetét, 
vegye fel a kapcsolatot az érintettekkel és ennek eredményéről a 2010. áprilisi ülésen számoljon 
be.

Határidő: a közlésre azonnal, a beszámolásra a 2010. áprilisi ülés
Felelős: a közlésért Fekete Tamás irodavezető, a beszámoló elkészítéséért Vass József igazgató

20./ Napirendi pont:
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. 4. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  és  területek  bérleti  díjainak  az  infláció 
figyelembevételével történő emelésével foglalkozik az előterjesztés. Az előterjesztést a Pénzügyi 
és Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  az Egészségügyi,  Szociális  és Jogi  Bizottság tárgyalta 
meg és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ pontját az ,,A” változattal.



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

59/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségeknek,  valamint  a 
vagyonrendelet  és  a  közterület  használatról  szóló  rendelet  hatálya  alá  nem  tartozó 
szerződésekkel érintett területeknek a bérleti díját 2010. április 01. napjától a KSH által közölt 
inflációs rátának megfelelő mértékben, 4,2 %-kal megemeli.

Megbízza a bérbeadókat, hogy a bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 
2010. április 1-i hatálybalépési időponttal közölje ki. 

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

21./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 12. szám alatti garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Reménytelen  ennek  a  garázsnak  a  hasznosítása.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 
tárgyalta meg az előterjesztést és a határozati javaslat 1./ pontját javasolta elfogadásra.

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

60/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám 
alatti társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2 alapterületű garázst ajánlat hiányában nem 
adja bérbe.

Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések)

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



Fodor József:
Ha mód és lehetőség van rá, kéri, hogy a Zsidahegyi úton a meglévő gödröket kavicszúzalékkal 
pótolják ki, mert már szinte járhatatlan az út.

Viniczay Tibor polgármester,  az ülés levezető elnöke megköszöni a  képviselő-testületi  ülésen 
résztvevők  munkáját,  megköszöni  a  megjelentek,  valamint  a  képviselő-testület  munkáját  a 
Gotthárd Televízió adásán keresztül figyelők figyelmét és a nyílt ülést 15.59 órakor bezárja. A 
képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Pochán Miklós Bedics Sándor
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő



Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szentgotthárd
289-7/2010. szám

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 24-én 17.00 
órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

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

Távol vannak: Dömötör Sándor képviselő,
Fodor József képviselő,
Dr. Reisinger Richárd képviselő és
Huszár Gábor képviselő.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Pochán Miklós alpolgármester és Bedics Sándor képviselő.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  közmeghallgatáson 
megjelenteket.  Megkérdezi, hogy közmeghallgatás címén kíván-e valaki kérdést, hozzászólást, 
észrevételt a testülethez intézni? Tisztelettel köszönti a körükben megjelent urat közmeghallgatás 
címén. Amennyiben a képviselő-testülethez kérést,  véleményt kíván intézni,  akkor megadja a 
lehetőséget.

Barát Gábor:
Elmondja,  hogy  Rábafüzesen,  a  Toldi  Miklós  5.  szám  alatti  házban  lakik.  A városkörnyéki 



területtel kapcsolatban mond el egy-két problémát. A költségvetés tárgyalásánál jelen volt, tudja, 
hogy sok mindenre nincs pénz. De arról szeretne beszélni,  amit talán meg lehetne valósítani. 
Sokat  jár  Ausztriába,  mert  a  lánya  ott  él.  Rábafüzes  városrész  nagyon  el  van  maradva 
valószínűleg  azért,  mert  a  8-as  főútvonal  elkerüli,  valamint  kissé  távolabb  esik  a  községtől. 
Ismertet egy problémát, a hulladékszállítást. Jónak tartja a hulladékgyűjtő szigetet, de többfelé 
tapasztalta azt, hogy nincs fémgyűjtő láda. Van papír, műanyag palack és egyéb hulladékgyűjtő 
láda, de fémgyűjtő láda nincs. Azt gondolja, a területen élők is látják, hogy a járdák, utak állapota 
ott nagyon borzasztó. Télen sok hó esett, a hókotró végigment az utakon, problémák előfordultak 
főleg úgy, hogy a Toldi utcában felfelé a házak elé nyomta a havat. Reggel pedig el kellett szórnia 
onnan a havat, hogy ki tudjon menni. Lehet a tolórészt fordítani jobbra is.  Ismerteti a másik 
problémáját. Télen tűzifát szállíttatott saját részre, a tűzifa szállítók amikor odaértek a Toldi utca 
szélére,  ott  egyszerre nincs kitéve,  hogy Toldi utca,  csak feljebb 80 m-re.  Ott  elágazik az út 
kétfelé, jobbra és balra. Ott van kitéve, hogy Toldi utca, ahol egy másik probléma van. Szemből a 
bal oldalán kb. 6 ház van, jobbra a páros számú házak vannak. Aki oda véletlenül betalál, elkezdi 
kérdezgetni, hogy merre vannak a páros számú házak, amelyek az erdőig felmennek. Az autók 
nem  is  nagyon  tudnak  megfordulni,  csak  úgy,  hogy  a  házakat  majdnem  megrongálják, 
lefröcskölik, bepiszkítják annak ellenére, hogy minden tavasszal megjelenik az Önkormányzat 
részéről a városszépítés. Hiába festik le a lakóházakat, ezek a járművek akkor is befröcskölik. 
Nézte, hogy lehetne ott szélesíteni, nincsen ott területi probléma, pl. le lehetne vágni a páratlan 
oldalnak a jobb oldalán 2 m szélességben a földet, tudja, hogy nincs pénz a bitumenezésre, de 
kaviccsal  le  lehetne  szórni  a  területet,  így  pedig  meg lehetne  fordulni.  Ebbe az  utcába  még 
külföldiek  is  bemennek sokszor,  mert  azt  kérdezik,  hogy Güssing  felé  át  lehet-e  az  utcában 
menni. A Toldi utca Güssing, Ausztria irányában van, de zsákutca. Ki kellene oda tenni egy 30 
km-es sebességkorlátozó táblát, a Toldi utca táblát és azt, hogy az egyik oldal a páros oldal, a 
másik pedig a páratlan oldal. Véleménye szerint ezt meg lehetne oldani, nem kerül nagy pénzbe.  
Szeretné, ha az Önkormányzat felvenné a kapcsolatot a Müllex Kft-vel. Ngyon sok olyan ember 
él, egy-két családos, akik nyugdíjasok. Elég megterhelőnek tartja azt, hogy a hulladékszállítási 
díjat éppen csak ki tudják fizetni. Tudja, hogy a hulladékszállítási díj elszámolása személy szerint 
történik, hányan laknak az adott lakásban. Van lakás, melyben csak egy vagy két személy él, 
nekik  és  neki  is  bőven  elég  lenne  a  havi  egyszeri  vagy  kétszeri  ürítés.  Kipróbálta,  hogy  a 
hulladékszállító edény kb. egy hónap alatt telik meg, a zöld hulladékgyűjtő szigetre el lehet vinni 
üveget, papírt, műanyag palackot stb. 
Az utcában nagyon sok kisgyermek van, ezért lenne szükséges a 30 km-es sebességkorlátozó 
tábla, mivel járda. Veszprém megyében lakott ezelőtt, nagyon sok képviselő-testületi ülésen részt 
vett,  mint  vendég,  meghívást  kapott  Közbiztonsági  Alapítvány és  egyéb célból,  ott  el  kellett 
mondania a  problémákat.  Mindenhol így van,  hogy az információnak az oda-vissza áramlása 
segíti  az  Önkormányzatnak  és  egyéb  szerveknek  a  munkáját.  Amit  adnak,  azt  visszakapják, 
ezekből lehetne előremenni.  Megalakult  Rábafüzes  városrész önkormányzata Bauer képviselő 
vezetésével,  valamint  3  fővel.  Szeretné,  ha  többször  elmenne  a  képviselő  a  faluba,  látná  a 
gondokat, közvetlenül látná, hogy mi a probléma, nagyon sok ember elmondaná a problémát. 
Jelenleg a Toldi utcáról beszél,  mert  a 4-5 hónap, amit ott  tölt  el,  arra az utcára vonatkozik. 
Ahogy a delta van, ahogy felérnek a Toldi utca elágazásához jobbra és balra, ott van egy áteresz, 
amely  beszakadt  hosszú  hónapok  óta.  Amíg  egyszer  ott  nem  lesz  nagy  baj,  ha  beszakad 
teherautók  alatt,  tengelytörés  lesz,  pereskedés  és  eljárások.  Nemrég  került  megtartásra  a 
rábafüzesi egyesületnek az ülése, 25 fővel voltak öten, de ez helyi probléma. Az egyesületben pár 
hölgy képviseltette magát, nem tudja, hogy mit akarnak, valóban sok mindenre nincs pénz. Azt 
szeretné, ha az általa említett problémákat megoldanák. 



A rendőrségre bemehetett volna ő is elmondani ezeket a problémákat, nagyon sok falopás van a 
környéken,  ez  újságból  és  sajtóból  is  olvasható.  Nagyon  érdekes  a  köbméter,  ömlesztett 
köbméter, szállítás és egyéb. Sokszor szállítójegy és számla nélkül mennek az autók, itt is van 
összekötő,  aki  a  hatóságokkal  az  összeköttetést  tartja,  el  lehetne  mondani,  hogy  ezeket  a 
gépkocsikat többször kellene ellenőrizni és meg kellene nézni, ha a teherautó visz 5 m3-t,  az 
annyi-e. Mert ha össze van rakva, az csak 3,5 vagy 4 m3 famennyiség. A kalodás fánál egy kaloda 
1 m3. Érdekesnek találja, hogy ebben is árulnak ömlesztett köbmétert, valamint rakott köbmétert. 
Itt is nagy a különbség. 
Március 31-ig még a városrészben lesz.  Hallotta,  hogy megszűntetésre  kerül  a Zalaegerszegi 
buszjárat, ami 10,30 órakor indul, bemegy Rábafüzesre és Körmenden keresztül Zalaegerszegre 
megy. Talán el lehetne érni azt a Volán Zrt-vel, hogy a távolsági járatok bemennek Rábafüzes 
városrészre.  Lehetne  szerinte  egy  olyan  járat  is,  egyre  jobb  a  kapcsolat  Ausztriával,  a 
környezetszennyezést, a Rába ügyét és minden szennyezést kezdenek megoldani, lenne egypár 
buszjárat,  ami  Rábafüzesről  menne  át  a  határon,  idősebbek  nem  nagyon  mennek  autóval, 
indulhatna egy járat Fürstenfelden át Grazig. Azt gondolja, biztosan tele lenne a busz.

Viniczay Tibor:
Megköszöni,  hogy  Barát  László  megtisztelte  a  képviselő-testületet  a  véleményével,  döntő 
többségében Barát László által elmondottakkal egyetért, viszont ezen felvetések egy része mögött 
a finanszírozás és pénz áll, itt a járdaépítésre tér ki. A hótolás problémája is a finanszírozáshoz 
kötődik, megemlítette a hozzászóló a Müllex kérdését. Az Önkormányzat a Müllex-szel évente 
visszatérően  próbál  megegyezni.  Említette  Barát  László  a  nyugdíjasok  problémáját,  hogy  a 
kispénzű embereknél havonta egyszer elég lenne a szemetet elszállítani. A Müllex ebben nem 
partner,  egységes  rendszert  dolgozott  ki  és  ennek  a  fizetését  a  cég  szabályozza.  Az  elmúlt 
napokban Bauer Arnold jelezte, hogy szeretne hozzá jönni, tehát meg fogja említeni, hogy ezt a 
rendszert ki tudnák-e dolgozni. A táblákkal kapcsolatban Ódor képviselő segítségét fogja kérni, 
félévente  foglalkozik  a  képviselő-testület  a  táblakihelyezéssel,  ha  valóban  szükség  van 
változtatásra, akkor szerinte meg lehet oldani. A buszjáratokkal kapcsolatban elmondja, hogy a 
Volánnal  rendkívül  nehéz  egyezségre  jutni,  de  azt  a  fajta  igényt,  hogy  a  buszjáratok  közül 
legalább pár kanyarodjon be Rábafüzesre, abszolút jogosnak tartja és alkalomadtán ezt fel fogja 
vetni. Megköszöni, hogy Barát László megtisztelte a képviselő-testületet a véleményével.

Labritz Béla:
Egyetért  ő  is  Barát  László  véleményével.  A  fém  hulladék  tárolására  alkalmas  tárolóval 
kapcsolatban  elmondja,  nemrégiben  nyert  1,3  milliárd  Ft-ot  a  Nyugat-Dunántúli 
Hulladékgazdálkodási  Tanács,  ennek  keretén  belül  sok  más  tevékenységen  kívül  a 
hulladékszigeteknek a bővítése is szóba került, egy-másfél éven belül realizálódni fog, tehát lesz 
fémhulladék  tároló.  A nemzetközi  buszjárattal  kapcsolatos,  hogy  minden  kedden  6  órakor  a 
szentgotthárdi állomás elől indul egy busz Güssingbe, egy átszállással tovább lehet menni Bécs 
és Oberwart  felé,  tehát  heti  egy vagy két  alkalommal létezik nemzetközi  buszjárat.  Annak a 
koordinálása,  hogy  az  a  busz  esetleg  egyenesen  átmenjen  a  8-as  főútvonalon  és  a  tranzit 
környékén megálljon, úgy menjen vissza a határra, nem tudja, hogy mennyi a realitása, ennek 
utána lehet járni. Nemzetközi buszjárat van oda és vissza Ausztriába, ez biztosítva van.



Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és több hozzászólás 
nem lévén a közmeghallgatást 17.12 órakor bezárja.
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