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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 12-én 14.00 
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Bugán József alpolgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bedics Sándor, Enzsel István,
Dömötör Sándor, Fodor József,
Bauer László, Labritz Béla,
Kissné Köles Erika, Dr. Reisinger Richárd,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Csuka Gyuláné könyvvizsgáló,
Boroznaki Éva megbízott fürdőigazgató,
Varga Ervin, a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságának elnöke.

Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Viniczay Tibor polgármester,
Ódor Dénes képviselő, valamint
Huszár Gábor képviselő.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kissné Köles Erika és Fodor József képviselők.

Viniczay  Tibor  polgármester  távolléte  miatt  Pochán Miklós alpolgármester,  az  ülés  levezető 
elnöke köszönti a rendkívüli nyílt ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és a 



rendkívüli  nyílt  ülést  megnyitja.  Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  fogadja  el  a  kiküldött 
napirendi  pontokat.  Javasolja,  hogy  a  ,,Gotthárd-Therm  Kft  2009.  évi  beszámolója”  című 
előterjesztést a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

119/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli zárt ülésen tárgyalja meg 
,,A Gotthárd-Therm Kft 2009. évi beszámolója” 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:
Óvodai és bölcsődei átszervezések.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának tovább működtetése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2009. évi beszámolójáról hozott határozat kiegészítés.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

1./ Napirendi pont:
Óvodai és bölcsődei átszervezések.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést mindhárom bizottság rendkívüli ülésen megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta a 
határozati javaslat pontjait.



Bugán József:
Az  anyaggal  kapcsolatban  az  elmúlt  napokban  szóban  és  írásban  tájékoztatta  Szlovénia 
szentgotthárdi  főkonzulját.  A Polgármesteri  Hivatal  dolgozóival  történt  előzetes  konzultáció 
alapján  a  szlovén  főkonzul  Úr  megnyugvással  vette  tudomásul,  hogy  nem  érinti  a  szlovén 
kisebbség ügyét hátrányosan az átszervezés, tehát nem óvodabezárásról van szó Rábatótfaluban, 
hanem  egy  integrációról.  A Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzat  rendelkezésre  megkapja  az 
ingatlanokat, adott esetben ha a demográfiai mutatók úgy alakulnak, az ingatlan ismét a szlovén 
oktatást,  nevelést  fogja  a jövőben szolgálni,  így írásbeli,  szóbeli  tájékoztatása után Szlovénia 
főkonzulja megnyugvással vette tudomásul az integrációt.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

120/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és javasolja a Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  jelenleg  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  tagintézmény  részeként 
működő magyarlaki óvoda és csörötneki óvoda 2010. július 01. időponttól a Szentgotthárd 
és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  intézmény  Játékvár  Óvoda 
intézményegységének külön-külön tagóvodájaként működjön tovább. A Képviselő-testület az 
óvodai  tagintézményi  megállapodásokat  (1.  és  2.  számú  melléklet)  valamint  a  jelenlegi 
tagintézményi  megállapodás  helyébe  lépő  iskolai  tagintézményi  megállapodást  (4.  sz. 
melléklet) a melléklet szerint jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és javasolja a Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a gasztonyi Tapsifüles Óvoda (és konyha) 2010. július 
01.  időponttól  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  intézmény 
Játékvár Óvoda intézményegységének tagóvodájaként működjön tovább. A Képviselő-testület 
a tagintézményi megállapodást (3. számú melléklet) a melléklet  szerint  jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

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

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal  és javasolja a 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda Tótfalusi úti telephelyét 
2010. június 30. időponttal szüntesse meg. Ezzel párhuzamosan a megszüntetendő telephely 
helyiségeit  közösségi  célok  kielégítésére,  határozatlan  időpontig  a  Szlovén  Kisebbségi 
Önkormányzat használatába adja.

Határidő: 2010. június 30.



Felelős: Viniczay Tibor polgármester

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal  és javasolja a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda intézmény egy 
olyan  többcélú,  közös  igazgatású  intézményként  működjön  tovább  2010.  július  01. 
időponttól,  amelynek egy óvodai  és  egy  bölcsődei  intézményegysége  van,  és  amelynek 
neve:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde. A Képviselő-testület 
az intézmény alapító okiratát – 2010. július 01. időpontban történő hatálybalépéssel – az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, az alapító okirat hatályba lépésére: 2010. július 01.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

5. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  Testülete  javasolja  a  Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi  Társulás Társulási  Tanácsának,  hogy értsen egyet 
azzal,  hogy  a  Tótágas  Közalapítvány  valamennyi  bölcsődei  alkalmazottját  (kivéve: 
konyhai  alkalmazottak),  azaz  összesen  14  álláshelyet,  2010.  július  01.  időponttól  a  4.) 
pontban meghatározott közös igazgatású intézmény vegye át a munkaviszony folyamatos 
megtartásával. 2010. július 01-től  az intézményben a főfoglalkozásúak száma 67 fő.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény alapító okiratát – 2010. július 01. időpontban történő hatálybalépéssel 
- az előterjesztés 6. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal, az alapító okirat hatályba lépésére: 2010. július 01.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./ Napirendi pont:
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának tovább működtetése.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Pochán Miklós:
A bizottságok rendkívüli ülés keretében tárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolták azt. 
Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Bauer László:
Egyéni képviselői indítványként terjeszti elő a rendkívüli együttes bizottsági ülésen elmondott 
javaslatát.  Javasolja  a  határozati  javaslat  1./  pontját  kiegészíteni  azzal,  mely  szerint  az 



önkormányzati  támogatás  a  következő  tanévben  maximum  2.332.033.-  Ft  lehet.  Indoklásul 
elmondja, hogy amennyiben ez nem kerül rögzítésre, akkor szerinte önmagában a határozat nem 
szab semmilyen korlátot sem a kollégium működtetésére, a cél pedig az volt, hogy az eredetileg 
tervezettnél mindenképpen lejjebb szorítják a támogatást. Az előterjesztésben szerepel az összeg, 
amit javasolt elfogadásra, ezért szeretné, ha az összeg bekerülne a határozatba.

Bedics Sándor:
A  megjegyzése  Bauer  képviselő  javaslatához  kapcsolódik.  Az  önkormányzati  támogatás 
időpontját  illetően  az  előterjesztésben  2011.  január  1-től  szerepelne,  amit  mondott  Bauer 
képviselő,  egyetért  vele,  de  2011.  január  1-től  javasolja  a  kollégiumi  támogatás  maximális 
összegét  2.332.033.-  Ft-ban  meghatározni.  A határozati  javaslat  2./  pontjában  kiegészítésként 
elmondja, hogy az intézmény létszáma 2010. június 16-tól 49 fő.

A képviselő-testület az 1./ pontot 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, a 2./ és 3./ 
pontot pedig egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza:

121/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kollégiumi ellátás fenntartását 
továbbra  is  szükségesnek tartja  a  város  oktatási  struktúráját  illetően a  takarékos  gazdálkodás 
elsődleges érvényesítésével. A képviselő-testület 2011. január 1. napjától a kollégiumi támogatás 
maximális összegét 2.333.000.- Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Bedics Sándor igazgató
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő–testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium kollégiumának további működésének finanszírozhatósága érdekében csökkenteni kell. 
Kimondja,  hogy  a  kollégiumi  pedagógus  létszámát  1  fővel  csökkenti  2010.  június  16-val,  a 
tényleges kollégiumi pedagógus létszámot 3 főben határozza meg, az intézmény létszáma így 
2010. június 16-tól 49 fő.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  igazgatóját  a 
létszámleépítés végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
4/2010.  (I.  26.)  ÖM.  rendelet  alapján  a  2009.  szeptember  30-át  követő  létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek központi támogatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető



3./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2009. évi beszámolójáról hozott határozat kiegészítés.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet

Pochán Miklós:
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a határozati javaslat 1./ 
és 2./ pontját. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki kiegészítést, kérdést intézni a jelenlévőkhöz?

A képviselő-testület az 1./ pontot egyhangúlag elfogadva, a 2./ pontot pedig 10 igen szavazattal és 
1 nem szavazattal elfogadva az alábbi határozatot hozza:

122/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  a  2009.  évi  adózott  eredményét,  435.750,49  Ft-ot  az 
eredménytartalékba helyezze.

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyúttal  a  105/2010.  számú 
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Vass József igazgató

Pochán Miklós alpolgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és a rendkívüli 
nyílt  ülést 14.17 órakor bezárja. A képviselő-testület  rendkívüli  zárt ülésen folytatja tovább a 
munkáját.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Kissné Köles Erika Fodor József
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


