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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 06-án 14.19 
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

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

Távol vannak: Bugán  József  alpolgármester,  Labritz  Béla  és  Virányi  Balázs 
képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kissné Köles Erika és Ódor Dénes képviselők.

Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  köszönti  a  rendkívüli  nyílt  képviselő-
testületi  ülésen  megjelenteket,  megállapítja  a  határozatképességet  és  a  rendkívüli  nyílt  ülést 
megnyitja. Javasolja a ,,Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható 
íjakra” című napirendi pont zárt ülésen tárgyalását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:



1/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  a 
,,Kitüntetési  javaslat  a  Vas  Megyei  Önkormányzat  által  adományozható  díjakra”  című 
előterjesztést.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

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

1./ Napirendi pont:
Integrált Városfejlesztési Stratégia.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (3 biz. együttes rendkívüli ülése)

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Aquapark és környéke helyi építési szabályzat, szabályozási terv és szerkezeti terv 
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

1./ Napirendi pont:
Integrált Városfejlesztési Stratégia.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  témáját  az  együttes  bizottsági  ülésen  a  bizottságok 
megtárgyalták.  Javasolja,  hogy  az  előterjesztés  mellékleteként  vegyék  be  Bauer  képviselő 
kiegészítő javaslatait. 
A képviselő-testület a határozat 3./ pontját 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, a 
határozat többi pontját, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletét egyhangúlag elfogadva az 
alábbi határozatot hozza:



2/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-2009-3.1.1 kódszámú, 
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” elnevezésű pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és  vállalkozói 
partnerségben”  című  pályázathoz  kapcsolódóan  készített  Szentgotthárd  Város  Integrált 
Városfejlesztési  Stratégiáját  az  Előterjesztés  mellékletét  képező  kiegészítésekkel  együtt 
elfogadja. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-2009-3.1.1 kódszámú, 
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” elnevezésű pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és  vállalkozói 
partnerségben” című pályázathoz kapcsolódóan készített Előzetes Akcióterületi Tervet elfogadja.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-2009-3.1.1 kódszámú, 
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” elnevezésű pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és  vállalkozói 
partnerségben” című pályázathoz a szükséges önerőt 81.632.021,- Ft összegben a 2011. és 2012. 
évi költségvetés terhére biztosítja. A pályázat összköltsége 432.158.825,- Ft.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-2009-3.1.1 kódszámú, 
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” elnevezésű pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és  vállalkozói 
partnerségben” című pályázathoz a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére a szükséges önerőt 
2.255.063,- Ft összegben átadja.

5.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  úgy  rendelkezik,  hogy 
Szentgotthárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját négyévente a Társadalmi – gazdasági 
program elfogadásakor aktualizálni kell.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

1. számú melléklet:

-  A „jövőkép” második mondata  („Szentgotthárd környezetében harmóniában élő és fejlődő 
rendezettés  esztétikus  megjelenésű  európai  kisváros,  a  kistérség  minden  térségközponti  
funkcióval  ellátott  központja,  folyamatosan  kismértékben  növekvő  lakosságszámmal.)”  a 
következővel  egészül  ki:  „a  várost  jellemzi  a  helyi  termékek  és  szolgáltatások  széleskörű 
jelenléte, meghatározóan megújuló energia alkalmazása
- A 2020. évben a lakosságszám 9000 fő fölé emelkedik.  

.” 
-  A  jövőképnél  5.2.1.  pontnál a  zalaegerszegi  műszaki  egyetemi  bázissal  való  közös  
együttműködés  helyébe  a  következő  szövegrész  lép:  Együttműködés  mindenek  előtt  a 
Zalaegerszegi Műszaki Egyetemmel, a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel a Győri Széchenyi 



Egyetemmel  illetve  a  régióban  meglévő  további  egyetemi  és  kutatásfejlesztési  központokkal 
történik.. 
- A turizmusnál  a természeti adottságok kihasználása rész kiegészül a következővel:   fontos AZ 
Őrség  Rába  Goricko  hármashatár  Naturpark  programjaihoz  való  kapcsolódás,  AZ  ideérkező 
turisták számára szolgáltatások nyújtása. 

-  A rábafüzesi  városrészhez  tartozó  szövegrész  kiegészül  a  következőkkel:   fejlesztési  cél  a 
logisztikai adottságok kihasználása érdekében további vállalkozások letelepedésének ösztönzése. 

- Minden ciklus elején a Képviselő - testület tárgyalja és aktualizálja AZ Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát.  

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Aquapark és környéke helyi építési szabályzat, szabályozási terv és szerkezeti terv 
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
Itt  a  termálfürdő  külső  bővítésével  kapcsolatban  a  kivitelezési  közbeszerzés  felgyorsítása  az 
Önkormányzat  érdeke,  hogy  határidőben  el  tudjanak  számolni,  ezért  kellett  módosítani  a 
szabályozási tervet, megkapták a főépítészi záradékolást is. A bizottságok elfogadásra ajánlották a 
határozati javaslatot, valamint a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

3/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  módosítja  a  280/2004.  számú 
határozattal jóváhagyott Szentgotthárd város településszerkezeti tervét:

A Településszerkezeti Tervben a Szentgotthárdi Aquapark és környékére vonatkozó szabályozás 
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosul.

Egyebekben a Szerkezeti Terv nem változik.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

1. számú melléklet:

Az  érvényes  településszerkezeti  terv  az  István  király  utca  termálfürdő  melletti  tervezett 
folytatását a korábbi változat szerint egyenes vonalúnak ábrázolja.



A módosítás következtében a termálfürdő különleges területe nő az István király út jelenlegi terv 
szerinti kitérését követve a közlekedési terület rovására.
A Rába folyó töltésének vonala megváltozik,  a volt  szennyvíztisztító kiemelt  tömbjéhez nem 
fordul  be,  hanem folyamatosan  halad  a  folyó  partvonalán.  Az eddig  beforduló  töltés  helyén 
közlekedési terület lesz, a volt szennyvíztisztító telkén és előtte a vízparton kijelölt üdülőházas 
üdülőterület a folyamatos töltés tervezett területével értelemszerűen csökken.

Fenti módosításokkal a város igazgatási területének biológiai aktivitás értéke nem csökken.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/2010.  
(I.  7.)  ÖKT  rendeletét  A  Szentgotthárd  Város  helyi  építési  szabályzatának,  valamint  
szabályozási tervének egységes szövegéről szóló 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendelet módosításáról.

3./ Napirendi pont:
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Viniczay Tibor:
A  bizottságok  megtárgyalták  az  előterjesztést,  Bauer  képviselő  egy  kiegészítést  javasolt 
elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

4/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 249/2009. számú 
             testületi határozatának második pontját a következők szerint fogadja el:

             „2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete sikeres pályázat esetén 
            a Szentgotthárd Farkasfai Városrészén lévő kultúrház felújítására  beadandó 
            LEADER-pályázatban nem elszámolható 25% áfát önrészként a Farkasfa Jövőjéért 
            Egyesület mint pályázó részére biztosítja maximum a megpályázandó 3.125.000.- Ft 
            25%-ának, 625.000.- Ft-nak a mértékéig.  
            Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd- Farkasfa, Farkasfai u.9.sz. 
            alatti, 3189/2. helyrajzi számú  épület (kultúrház) üzemeltetését a pályázat utolsó kifizetési 
            kérelmének benyújtását követő 5 évre a Farkasfa Jövőjéért Egyesület számára   biztosítja.”

            2.) Egyebekben a 249/2009. számú határozat nem változik.

      Határidő: a közlésre azonnal
      Felelős: Viniczay Tibor polgármester



Viniczay Tibor:
A nyílt  ülés végén megkérdezi,  hogy Egyebek címszó alatt  kíván-e valaki kérdést,  észrevétel 
intézni a képviselő-testülethez?

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és több tárgy nem 
lévén a rendkívüli nyílt ülést 14,27 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a 
munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor sk. Dr. Dancsecs Zsolt sk.
Polgármester Jegyző

Kissné Köles Erika sk. Ódor Dénes sk.
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


