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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

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

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor, Dr. Haragh László,
Kardosné Kovács Márta Mária, Labritz Béla,
Sütő Ferenc, Vadász József és
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Boroznaki Éva megbízott fürdőigazgató 15.42 órától,
Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
elnöke 15.21 órától.

Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és Sütő Ferenc képviselő.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket,  a  meghívott  vendégeket,  valamint  a  képviselő-testület  munkáját  a  televízió 
képernyője  előtt  követő  kedves  szentgotthárdi  és  kistérségi  lakosokat,  megállapítja  a 
határozatképességet és a nyílt ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa? Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel 
a napirendek közé a ,,Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete”, a ,,Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  RÉGIÓHŐ  Kft  felé  felhalmozott  tartozása”,  valamint  a  ,,Szentgotthárd  Város 



Képviselő-testületének  Díszoklevele  cím  odaítélésére  javaslat”  című  előterjesztések 
megtárgyalását.  Javasolja  továbbá,  hogy  a  ,,Szentgotthárd  Város  Képviselő-testületének 
Díszoklevele  cím  odaítélésére  javaslat”  című  előterjesztést  a  képviselő-testület  zárt  ülés 
keretében tárgyalja meg.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

268/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősségi indítványként felveszi a 
napirendek közé

- a Pannon Kapu Kulturális Egyesület RÉGIÓHŐ Kft felé felhalmozott tartozása,
- a Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete, valamint
- Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím odaítélésére javaslat

című előterjesztés megtárgyalását.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor 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: Huszár Gábor polgármester

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

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  Szentgotthárd  város  önkormányzati  intézményei  2010.  évi  Energia-racionalizálási 
programterve teljesítéséről és a 2011. évi Energia-racionalizálási programterv javaslata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata)

3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.
Előadó: Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
Bizottsági  javaslat: 3.  és  4.  (Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok  Bizottságának 



javaslata) sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Vagyongazdálkodási  irányelvek  érvényesülése.  A  2011.  évi  vagyongazdálkodási  irányelvek 
elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata  2010.  évi  költségvetésének I-III.  negyedéves 
teljesítéséről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

2./ Napirendi pont:
Tiszteletdíjak ügye.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  tagjainak  megválasztása;  a 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

4./ Napirendi pont:
Alapítványokba és az Érdekegyeztető Tanácsba tagok delegálása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

5./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet



7./ Napirendi pont:
A Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  Alapító  Okiratának  és  Könyvtárhasználati  Szabályzatának 
módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

8./ Napirendi pont:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében előirányzatok zárolása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

10./ Napirendi pont:
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI  regionális  hulladékgazdálkodási  önkormányzati  társulás  társulási 
megállapodás elfogadásának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

12./ Napirendi pont:
Tótágas Közalapítvány megszüntetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

13./ Napirendi pont:
Közbeszerzések ellenőrzése 2009.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

14./ Napirendi pont:
Sporttámogatások ellenőrzése Szentgotthárdon.



Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

15./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

16./ Napirendi pont:
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

17./ Napirendi pont:
A  Szentgotthárd  városképe  és  történelme  szempontjából  meghatározó  épített  környezet 
védelméről szóló 23/2000. (VI. 29.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a vállalkozók kommunális adójáról szóló 19/1991. (XI. 
14.) számú ÖKT rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

19./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

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

21./ Napirendi pont:
Megüresedett lakás hasznosítása (Szentgotthárd, József Attila utca 19. fszt. 3.).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 27. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

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

23./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 37. szám alatti garázs ügye.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

24./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi fürdő ügyében létrehozott munkacsoport jelentése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

25./ Napirendi pont:
Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

26./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület RÉGIÓHŐ Kft felé felhalmozott tartozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. 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: Huszár Gábor polgármester

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

Huszár Gábor:
Ismerteti a polgármesteri beszámolót a két ülés között eltelt  időszakról, melynek fő címéül a 
Kényszerhelyzetben címet adta.



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  október  27-én,  a  testületi  ülésen  döntenie  kellett  a 
„Városközpontok  funkcióbővítő  megújítása”  című,  első  fordulón  már  túljutott  pályázat 
folytatásáról. Az ügyről „Kényszerhelyzet. Megtorpanni, előremenni?” al- és főcímen jelent meg 
egy egyoldalas írás a Vas Népe című lapban november 5-én, vagyis 9 nappal az eset után, azon a 
héten, amikor a cikk leadásáig családi ügyek miatt nem tartózkodott Szentgotthárdon, sőt még 
Magyarországon sem, így a cikk szerzőjével csak rövid, telefonos egyeztetésre volt lehetőség, 
amelyben  jelezte,  további  információkra  van  szükség  a  végleges  verdikt  kimondásához. 
Álláspontja szerint, ha már a cikk megjelenése 9 napot várt, várhatott volna még egyet, amikor 
már  meg  lehetett  volna  kérdezni  közvetlenül  a  döntéshozó  képviselő-testület  vezetőjét, 
Szentgotthárd polgármesterét is.
Miután ez nem így történt, a cikk nemcsak egyoldalas, de egyoldalú is lett.
Ha megkérdezték volna, elmondta volna, hogy:
- nem ment el Szentgotthárd képviselő-testületének a józan esze, hogy kidobjon az ablakon 345 

millió forintot, viszont nem ment el a testület józan esze, hogy amikor nem látja a pályázat 
önerejeként szükséges 100 millió Ft-ot, akkor továbblépjen és belemenjen abba, hogy „majd 
csak lesz valahogy”, „majd csak akad valahonnan” ennyi pénz;

- Szentgotthárd  Önkormányzata  pontosan látja,  hogy a  hiányzó önrész  több önkormányzati 
feladatot  ellátó  intézmény  egész  évi  költségvetésénél  is  nagyobb  összeg:  a  kultúrára,  a 
szakrendelő fenntartására összesen nem tudnak ekkora összeget fordítani;

-  a  szentgotthárdi  képviselő-testület  fontosnak  tartja  a  pályázatban  megfogalmazott  célok 
megvalósítását,  ugyanakkor  azt  is  látja,  hogy ezek elodázása esetén még működőképesek 
maradhatnak, viszont ha a meglévő pénzügyi problémáikat még 100 millió forinttal tetézik, 
elkövetkezhet a szépen felújított belvárosban működésképtelenné váló Önkormányzat kora;

- pontosan látszik, hogy mely égető városi gondokat kell megoldaniuk igen rövid távon –  ha ez 
sikerül, azonnal lépnek a pályázat ügyében is. Hideg fejjel, felelősen, kényszerhelyzetben ezt 
kell tennie minden felelős városvezetőnek.

A Magyar Távirati Iroda újságírója szintén ebben az ügyben november 5-én kért tőle interjút. 
Neki elmondta, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításához az Önkormányzatnak mintegy 
100 millió Ft önrészt kellene előteremtenie, csakhogy jelenleg a költségvetésből több mint 500 
millió forint hiányzik, ezért nem tud az Önkormányzat kötelezettséget vállalni az összegre. A 
wellness fürdő miatt – melynek beruházását hitelekből, egyedül finanszírozta az Önkormányzat – 
jövőre  216  millió  forintot  kell  visszafizetni,  emellett  évi  50  millió  forintba  kerül  a  fürdő 
üzemeltetése. Az Önkormányzatnak jelenleg 275 millió forintos hitelkeret áll a rendelkezésére, 
ezt  már  teljesen  kimerítették.  Hangsúlyozta,  a  helyzet  ismeretében  felelős  döntést  hozott  a 
képviselő-testület,  amelynek  elsősorban  a  város  működőképességének  és  fizetőképességének 
megőrzését kellett szem előtt  tartania.  Nem arról van szó,  hogy a képviselő-testület  tagjai  ne 
szeretnék megújítani a belváros néhány épületét, köztük a színházat, de el kell kerülni egy még 
súlyosabb anyagi  helyzet kialakulását.  Hogy lássák a tisztelt  szentgotthárdiak és a képviselő-
testület, folyamatosan dolgoznak az ügyön és nem akarják ezt a beruházást teljesen elvetni. A 
kezében tartja Bana Tibor Szentgotthárd város országgyűlési képviselőjének egyéni beadványát, 
melyet Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének címzett. A kezében van két módosító 
javaslat az Országgyűlés elé terjesztve, amely arról szól, hogy 250 millió Ft összegben a templom 
épületének  belső  rekonstrukciójához  és  100  millió  Ft  értékben  a  jelenleg  Polgármesteri 
Hivatalként szolgáló épület tetőszerkezetének megújításához külön a költségvetésben erre legyen 
egy összeg. Elmondja az indoklást, amely a következő: szentgotthárdi barokk templom az ország 
harmadik legnagyobb barokk temploma, Szentgotthárd város egyik jelképe.  A templom belső 



rekonstrukciója  természetesen  a  másik  anyaghoz  a  tetőszerkezet  felújítása  tartozik 
értelemszerűen, melyhez a pontos tervek is rendelkezésre állnak. Szükséges és sürgős feladat. 
Elképzelhető az, hogy ezt az összeget esetleg fel tudják használni úgy, hogy nem kell hozzá akár 
100 millió Ft-os önrészt hozzátenni.

Tisztelt Képviselő-testületi tagok!
2010.  november  8-án  levelet  kapott  Dr.  Pintér  Sándor  minisztertől  és  Tállai  András 
önkormányzati  államtitkár  úrtól,  melyet  kötelessége  és  szeretne  is  ismertetni  a 
szentgotthárdiakkal és a képviselő-testülettel.
Tisztelt polgármester úr!
A kormány nevében tisztelettel köszöntik őt polgármesterré választása alkalmából, eredményes 
munkát,  sok  sikert  kívánnak  tisztségének  ellátása  során.  Kérik,  hogy  köszöntő  szavaikat  a 
képviselő-testület tagjainak is tolmácsolja. Amikor a választópolgárok bizalmat szavaztak a helyi 
demokrácia  letéteményeseinek,  egyben  hatalmas  felelősséget  tettek  a  helyi  képviselők, 
polgármesterek  vállára,  a  helyi  közösség  demokratikus  működtetésének  a  felelősségét. 
Felhatalmazást  adtak  az  újonnan  megválasztott  képviselő-testületeknek,  polgármestereknek  a 
helyi  közügyek  önálló,  szakszerű  intézésére.  Meggyőződése,  hogy  az  önkormányzatiság 
eszméinek nincs alternatívája. Az ország akkor lehet sikeres, ha erős települések működnek az 
erős államban. Gazdagodásukkal hozzájárulnak Magyarország gyarapodásához. A nemzeti ügyek 
kormánya nevében ismételten kifejezik jókívánságaikat,  nehéz, felelősségteljes munkájához jó 
egészséget, erőt kívánnak. Dr. Pintér Sándor és Tállai András aláírása. Pedig nem beszéltek össze 
belügyminiszter úrral, mégis számára kicseng belőle, hogy jó úton jártak az elmúlt hónapban.

Október  28-án,  csütörtökön  délután  tartotta  alakuló  ülését  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulása. A szentgotthárdi kistérség 15 településének polgármestereivel zárt 
ülésen  titkos  szavazással  döntöttek  a  társulási  tanács  elnöki  posztjának  betöltéséről.  2/3-os 
többséggel, 10 voks mellett neki jutott az a megtisztelő feladat, hogy a társulási tanács elnöke 
legyen. A két alelnök Kocsis Zsolt úr Csörötnek polgármestere és Doncsecz András úr Kétvölgy 
polgármestere lett.
Szintén ezen a napon találkozott Dr. Szücs László kistérségi tiszti főorvos úrral, aki az ÁNTSZ 
Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézetének a vezetője.
Fogadta hivatalában a C-Tessile Kft. ügyvezető igazgatóját és kollégáját, akik a szentgotthárdi 
pamutszövödébe,  lehetőség  szerint  gyakorlattal  rendelkező  munkavállalókat  keresnek,  szövő, 
kötöző,  felvető,  rámarakó,  gépmester  munkakörökbe. A  hirdetésük  megtalálható  a  város 
honlapján. Kéri a tisztelt lakosokat, hogy érdeklődjenek a munkakörök betöltése iránt.

Október  29-én  a  hivatalban  részt  vett  a  téli  időjárásra  való  felkészülés  miatt  összehívott 
hóeltakarítási  értekezlet  megnyitóján,  majd találkozott  a  Vasivíz  Zrt.  Fejlesztési  igazgatójával 
Zelles  Zsolt  úrral  és  Hompasz  Gyulával  a  fejlesztési  főmérnökkel,  akikkel  a  farkasfai 
ivóvízminőségről  és  a  Máriaujfalui  szennyvízcsatornázásról  tárgyalt,  melyet  választási 
ígéretükhöz híven szeretnének az elkövetkezendő években megvalósítani.
Szintén ezen a napon megalakult és megkezdte munkáját a 265/2010. számú képviselő-testületi 
határozat alapján a fürdő működésével kapcsolatosan létrehozott munkacsoport.

November 3-án a Szentgotthárdi Civil Fórum szervezésében került sor a Civil Szervezetek 10. 
Baráti Találkozójára, melyen a képviselő-testület több tagja is részt vett.



November  4-én  reggel  a  helyi  védelmi  bizottság  munkacsoportjainak  kommunikációs  és 
ellenőrzési feladatok elvégzésével kapcsolatosan tartott tájékoztatót a Katasztrófavédelem helyi 
kirendeltségének  vezetője  Horváth  Tibor  alezredes  úr.  Délután  a  Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság  ár-  és  belvízvédekezésre  való  felkészültség, 
felülvizsgálatának  kiértékelő  értekezletén  a  Polgármesteri  Hivatalt  Fekete  Tamás,  a  Műszaki 
Iroda vezetője képviselte.
Ezen  a  napon  Budapesten  a  fürdő  ügyében  tárgyalt  az  Erste  Bank  Nyrt.  önkormányzati 
igazgatójával és kollégájával, valamint  Princz Gábor úrral, a szálloda egyik tulajdonosával.

November 5-én délelőtt az Önkormányzat számlavezető bankjának, az OTP Bank szentgotthárdi 
fiókjának  igazgató  asszonyával,  Szivósné  Balogh  Andreával  tárgyalt.  A  délelőtt  folyamán 
találkozott  még Solt  Tamás úrral,  a General Motors gyárigazgatójával  is.  Délután a  Gotthárd 
Therm Kft Felügyelő Bizottságának elnökével és könyvvizsgálójával tárgyalt.

November  4.  és  7.  között  rendezte  meg  a  Szentgotthárdi  Tigrisek  kézilabdacsapata  a 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény tagintézményeinek támogatásával a 16. Arany 
János Nemzetközi Kézilabda Kupát, melynek megnyitóján köszöntötte a részt vevő csapatokat. 
Gratulál  a  szervezőknek,  ezúton  is  megköszöni  munkájukat,  mellyel  ismét  egy  sikeres,  jól 
szervezett rendezvényt bonyolítottak le.

November 6-án,  szombaton délelőtt  10.00 órakor dr.  Veres András megyéspüspök úr hálaadó 
szentmise keretében felszentelte a felújított Nagyboldogasszony templomot, Magyarország egyik 
legszebb barokk egyházi építészeti emlékét, valamint a második világháború során megsemmisült 
Szent Pál szobrát. Az ünnepségen képviselte az Önkormányzatot.
Délután 3 órakor a Hősök szobránál emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 
vérbefojtásáról a Jobbik szentgotthárdi alapszervezete.
4 órakor a Magyarországi Szlovének Szövetsége húsz éves fennállását ünnepelte a színházban, 
melyen meghívott vendégként részt vett.

November 8-án Ljubljanába kapottm meghívást és képviselte a várost abból az alkalomból, hogy 
a  Szlovén  Köztársaság  elnöke,  Dr.  Danilo  Türk  a  rábamenti  szlovének  identitásának 
megőrzéséről  való  folyamatos  gondoskodásért  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetségének 
érdemrendet adományozott. Az ünnepségen a kitüntetést Hirnök József elnök úr vette át. Ezúton 
is gratulál, munkájukhoz jó erőt, egészséget kíván.
Ezen  a  napon  Körmenden  a  Magyar  Közút  Zrt.  a  téli  időszak  forgalmának  biztosításával 
kapcsolatos felkészülés miatt gépszemlével egybekötött egyeztető megbeszélést tartott, melyen 
Vass József igazgató úr és Fekete Tamás műszaki irodavezető vett részt.

November  9-én  reggel  Hetényi  Miklós  úrral  a  Szentgotthárd  és  Vidéke  ÁFÉSZ  igazgató 
elnökével, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank képviselőjével Molnár István úrral tárgyalt a 
Polgármesteri  Hivatalban.  Ezután Szombathelyre  utazott  és  találkozott  Jordán Tamás úrral,  a 
szombathelyi  Weöres Sándor  színház igazgatójával,  valamint még a délelőtt  folyamán Takáts 
József  főmérnök  úrral  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Ügynökség  ügyvezető 
igazgatójával  Breznovits  István  úrral  és  kollégáival  is  tárgyalt  a  városrehabilitációs  pályázat 
elhalasztásának ügyében.



Délután Őriszentpéteren a Natúrpark Kft szervezésében az Őrségi Foglalkoztatási Megállapodás 
ünnepélyes aláírási ceremóniája volt, melyre a Kistérségi Társulás Elnökeként meghívást kapott 
és azon részt vett.

November 10-én a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
ülésén Labritz Béla képviselő úr vett részt és képviselte az Önkormányzatot.
Szintén  ezen  a  napon  megalakult  a  Közbeszerzési  Bizottság,  melynek  elnöke  Vadász  József 
képviselő úr lett, gratulál neki.
A  délután  folyamán  a  szlovéniai  Zrecse  fürdő  képviselőivel  tárgyalt  egy  esetleges  sport 
rehabilitációs közös együttműködés lehetőségéről.

November 11-én Dr. Spitz János úrral a Vas Megyei Bíróság büntető kollégiumának vezetőjével 
találkozott Szombathelyen.
A délután folyamán a Vas Megyei Védelmi Bizottság és a Honvédelmi Minisztérium Védelmi 
Hivatalának főigazgatója Bükfürdőn tartották „A területi és helyi védelmi igazgatás elmúlt két 
évtizedének tapasztalatai” címmel konferenciájukat, melyen képviselte az Önkormányzatot.

November 12-én tartotta közgyűlését a Vasivíz Zrt Szombathelyen, melyen részt vett. A délután 
folyamán Kőszegen a Vas megyei Prima Primissima Díj ünnepélyes Díjátadó Gáláján meghívott 
vendégként jelen volt.
Szintén ezen a  napon Zalalövőn tartotta  soron következő találkozóját  a  24 város  szövetsége, 
melyen az Önkormányzatot a hivatal pályázatíró kollégája képviselte.

November 13-án szombaton a szombathelyi egyházmegye papjai és hívei megemlékeztek Szent 
Márton püspökről, az Egyházmegye védőszentjéről. Az ünnepséget a Székesegyházban tartották, 
melyen meghívottként képviselte Szentgotthárd várost.

November  15-én  délelőtt  a  Zalalövő  és  Környéke  Közéletéért,  Kultúrájáért,  Környezetéért 
Alapítvány képviselőjével Pintér Antal úrral és kollégáival tárgyalt a 24 város projekt keretében 
Szentgotthárdon tartandó városi karácsonyi rendezvényről. A megbeszélésen részt vett Szalainé 
Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője.
A délután folyamán az intézmények vezetői részére intézményvezetői értekezletet tartott.

November  16-án a  General  Motors  Powertrain Magyarország  Kft.  személyügyi  igazgatójával 
Molnár Csillával, valamint pénzügyi igazgatójával Joó László úrral és kollégáival találkozott a 
városban megvalósuló beruházások modellezése és  a  szakképzés jövőjének helyzete  miatt.  A 
megbeszélésen  vele  tartott  Pagonyné  Mezősi  Marietta  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola 
igazgatóhelyettese,  valamint  Dancsecsné  Kovács  Andrea  és  Kuntárné  Standor  Ilona  külső 
pénzügyi bizottsági tagok is.
Délután  Marton  Ferenc  urat,  Vas  Megye  Közgyűlésének  alelnökét  fogadta  a  Polgármesteri 
Hivatalban.

November  17-én  a  ZÁÉV  Zrt  termelési  igazgatóság  jótállási  és  szavatossági  szolgálata  a 
fürdőben a valós jótállási,  illetve szavatossági még hátralévő hibák felülvizsgálatára helyszíni 
bejárást tartott, melyen az Önkormányzat részéről Fekete Tamás, a Műszaki Iroda vezetője vett 
részt.



Ahogy azt az októberi két ülés közti beszámolójában említette, Dr. Michael Zimmermann, az 
Osztrák  Köztársaság  Nagykövete  bemutatkozó  látogatásra  kért  időpontot  tőle  abból  az 
alkalomból,  hogy  megismerje  Szentgotthárd  város  új  vezetését.  Dr.  Reisinger  Richárd 
alpolgármester úrral november 17-én szerdán a Hotel Lipa különtermében fogadták a Nagykövet 
urat.
Szintén ezen a napon jött el Szentgotthárdra a Magyar Nemzet újságírója is, aki október 11-én a 
választások  utáni  írásában  foglalkozott  Szentgotthárd  közéletével,  és  a  város  új  vezetését  a 
magyar politikai élet számukra nem elfogadható polcára helyezte.

November 18-án Szombathelyen a Megyeháza címertermébe hívták össze a  megyei kistérségi 
fórum ülését, melyre a Kistérség Elnökeként kapott meghívást és vett részt. Megválasztották a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács   Vas  megye  kistérségeit  képviselő  tagjait, 
valamint a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács három kistérségének képviseletét ellátó tagjait.
A Magyar Közút Zrt is ezen a délelőttön tartotta a téli időszak beköszöntére való felkészülési 
értekezletét, melyen részt vett.
A délután  folyamán  Szentgotthárdon  a  Művelődési  Házba  tartott  fórumot  az  Őrség  Határok 
Nélkül  Egyesület  Leader  pályázati  lehetőségekkel  kapcsolatosan,  melyen  képviselte  az 
Önkormányzatot.
Az  este  folyamán  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége  és  a  lendvai  Galéria  Múzeum 
szervezésében  a  Szlovén  Kulturális  és  Információs  Központban  megnyílt  a  9.  Nemzetközi 
Művésztelep, melynek megnyitóján részt vett és köszöntötte a megjelenteket.

November  19-én a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági,  Erdőgazdálkodási  és Élelmiszeripari 
minisztere, Židan Dejan úr érkezett a városba. A Szlovén Kulturális és Információs Központban 
fogadta és köszöntötte az Önkormányzat nevében a miniszter urat.
Szintén ezen a  napon tartotta ülését  Szombathelyen a  Megyeháza elnöki  tárgyalójában a  Vas 
Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  Társulási  Tanácsa,  melyen  Dr.  Reisinger  Richárd 
alpolgármester úr vett részt.

November  22-én  és  23-án  délelőtt  a  2011.  évi  intézményi  költségvetésekkel  kapcsolatos 
egyeztető megbeszéléseken vett részt a Polgármesteri Hivatalban.

November  22-én délután tartotta  ülését  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság,  23-án 
délután pedig az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. Mindkét ülésen részt 
vett.

Tisztelt Szentgotthárdiak!
Az elmúlt napokban két sajnálatos haláleset is történt a városban. Úgy gondolja, hogy mindkét 
elhunyt személy meghatározó szerepet töltött be a térség életének mindennapjaiban, ezért kéri, 
hogy  egy  perces  néma  főhajtással  adózzanak  Dr.  Janny  Géza  és  Schreiner  Vilmos  urak 
emlékének. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel.

Megkérdezi,  hogy a  kiküldött  napirendi  pontban  megfogalmazottakkal,  illetve  a  szóban való 
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

269/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, illetve a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Beszámoló  Szentgotthárd  város  önkormányzati  intézményei  2010.  évi  Energia-racionalizálási 
programterve teljesítéséről és a 2011. évi Energia-racionalizálási programterv javaslata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata)

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg,  megkérdezi  a 
bizottság elnökét,  hogy kíván-e a  napirendhez hozzászólni?  Megkérdezi,  hogy kíván-e valaki 
kiegészítést tenni?

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

270/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2010.  évi  Energia-
racionalizálási  programtervének  teljesítéséről  készült  beszámolót  és  az  1.  sz.  mellékletként 
csatolt, 2011. év végéig szóló Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.
Előadó: Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
Bizottsági  javaslat: 3.  és  4.  (Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok  Bizottságának 
javaslata) sz. melléklet



Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést  tenni?  Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  illetve  a  Polgármesteri  Hivatal 
munkatársait, hogy kívánnak-e hozzászólni az anyaghoz?

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

271/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a 
Polgármesteri  Hivatal  2009.  október  1-től  2010.  szeptember  30-ig  terjedő  időszak  hatósági 
tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4./ Napirendi pont:
Vagyongazdálkodási  irányelvek  érvényesülése.  A  2011.  évi  vagyongazdálkodási  irányelvek 
elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
hozzászólni? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

272/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vagyongazdálkodási  irányelvek 
érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja, a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 
2. számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata  2010.  évi  költségvetésének I-III.  negyedéves 



teljesítéséről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
hozzászólni? Megadja a szót a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Kardosné Kovács Márta Mária:
A  háromnegyed  éves  gazdálkodással  kapcsolatban  megjegyzi  a  következőket.  A  Pénzügyi 
Irodának  óriási  munkája  van  abban,  hogy  a  város  költségvetését  szinten  bírja  tartani  és  a 
háromnegyed éves adatok alapján a 75 %-os felhasználási arányt tartani tudta. Ez folyamatos 
intézményekkel  történő  egyeztetésnek,  ellenőrzésnek  az  eredménye.  Megköszöni  a  Pénzügyi 
Iroda munkáját.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

273/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló Beszámolót megismerte és azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

2./ Napirendi pont:
Tiszteletdíjak ügye.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta.  Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? Segítséget kér, mivel az ülés előtti időpontban 
három aláírt példány került hozzá. Kérdezi, hogy ami a képviselők előtt van, megkaphatja-e? A 
lemondás módjának két változata lehetséges. Az egyik az, hogy ülés előtt írásban nyilatkoznak az 
érdekeltek, a másik módja pedig az, hogy itt egy név szerinti szavazási procedúrán mentek volna 
végig.  Mivel  ez  egy  hosszadalmasabb folyamat,  az  egyszerűség  kedvéért  felolvassa  az  aláírt 
példányokat. Az elhangzottakhoz kiegészítést tesz, teljesen egyéni vállalásról van szó, mégis Sütő 
Ferenc képviselőt kérte arra, mivel a képviselő egyetemista, önálló keresettel nem rendelkező 
személy, ezért nem javasolja, hogy Sütő képviselő lemondjon a tiszteletdíjáról, a képviselő ezt a 
tiszteletdíjat fordítsa a tanulmányaira és az elkövetkezendő években az ott megszerzett tudását 
kamatoztassa a város érdekében.



A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

274/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
-  képviselő  tagjai  közül  a  Dr.  Haragh  László,  Labritz  Béla,  Kardosné  Kovács  Márta  Mária, 
Vadász József és Virányi Balázs írásbeli nyilatkozataikkal lemondanak 2010. december 01-től 
2011.  november  30-ig  terjedő  időszakra  a  képviselői  tiszteletdíjuknak az  alap-tiszteletdíjjal 
megegyező részéről, 44.400.- Ft/hó összegről.
- Huszár Gábor Szentgotthárd Város Polgármestere 2010. december 01-től 2011. november 30-ig 
terjedő  időszakra  írásbeli  nyilatkozatával  lemond  a  havi  költségátalányából  44.400.-  Ft/  hó 
összegről.
-  Dr.  Reisinger  Richárd  Szentgotthárd  Város  alpolgármestere  2010.  december  01-től 2011. 
november 30-ig terjedő időszakra írásbeli nyilatkozatával lemond a  havi tiszteletdíjából bruttó 
44.400.- Ft/hó összegről. 
Ezen  összegek  céltartalékba  kerülnek,  és  ezen  tiszteletdíjak  után  esedékes járulékokat  is 
céltartalékba kell helyezni. 

Az összegek céltartalékba helyezésével a Képviselő-testület Civil- és városrészi alapot hoz létre, 
mely  alapból  szentgotthárdi  civil  szervezetek  részére  nyújtható  támogatás  sportfeladatok- 
valamint  önkormányzati  feladatok  vállalása  és  elvégzése  esetén.  
A támogatás  továbbá  a  településrészeken  jelentkező  önkormányzati  feladatok  elvégzésének 
finanszírozását szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés 
alapján kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.

Határidő: folyamatos
Felelős: a céltartalékba helyezéssel kapcsolatos feladatokért Jakabné Palkó Edina Irodavezető

a támogatások odaítélésével kapcsolatos feladatokért Huszár Gábor polgármester

Huszár Gábor:
Döntés után, de a technikai részről elmond egy gondolatot.  Ennek a felosztása történhet úgy, 
hogy  havonta  a  képviselő-testület  elé  hozzák  az  igényeket  és  történhet  úgy,  hogy  nagyobb 
időintervallumban  egységeket  jelölnek  ki.  Úgy  gondolja,  hogy  ez  most  nem kellett,  hogy  a 
szavazás tárgyát képezze, összeülnek majd és megbeszélik, hogy milyen technikával fogják tudni 
lebonyolítani. Megköszöni minden érintettnek a felajánlást.

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  tagjainak  megválasztása;  a 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  meg.  Megkérdezi  a 
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy 



kívánnak-e hozzászólni?

Dömötör Sándor:
A közelmúltban  volt  egy  olyan  információja,  hogy  Rábatótfalu  vonatkozásában  Bartakovics 
István, aki a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke volt, azt mondta, hogy erről a 
tisztségéről lemondott. Nem tudja, ez ismerős-e ebben a körben. Feltételezi, hogy esetleg az ő 
nevét lehetne valaki mással helyettesíteni, de ez az információ teljesen személyes volt, a nevével 
most találkozott az előterjesztésben. Kérdezi, ez jelentheti-e azt, hogy Bartakovics Istvánnal ne 
számoljanak, vagy később vissza kell rá térni?

Huszár Gábor:
Megköszöni  Dömötör  képviselő  információját,  nem  lepte  meg,  mert  a  Jogi,  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési  Bizottság  ülésén  valaki  felvetette,  hogy  hallomásból  hallotta,  amit  Dömötör 
képviselő is mondott. Mivel hivatalos információ nincs, ezért nem tudja jogilag kezelni a dolgot, 
amennyiben hivatalos lemondás lesz, egy új tag kerül jelölésre, addig viszont nem tehetnek mást. 
Valószínűleg meg kell keresni Bartakovics urat ez ügyben és rá kell kérdezni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

275/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szendrődi  Barnabás  rendőr 
alezredessel  mint  illetékes  rendőrkapitánnyal  egyetértésben  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottságába  a  képviselő-testület  megbízatásának 
időtartamára az alábbi személyeket bízza meg:
elnökének: Huszár Gábor polgármestert,
tagjainak:
Szendrődi Barnabás rendőr alezredest, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét,
Végvári  János rendőr  alezredest,  a  Körmendi  Rendőrkapitányság  Szentgotthárdi 
Rendőrőrsének parancsnokát,
Király Lajos tűzoltó alezredest, Körmend Város Tűzoltósága parancsnokát,
Horváth  Tibor polgári  védelmi  alezredest,  a  Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének vezetőjét,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt,
Dr. Csanaki Eszter aljegyzőt,
Papp  Annát,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  ifjúságvédelmi  felelősét,  a 
Családsegítő és Koordinációs Bizottság képviseletében,
Molnár Lászlót, a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület elnökét és
Bartakovics Istvánt, a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester



4./ Napirendi pont:
Alapítványokba és az Érdekegyeztető Tanácsba tagok delegálása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta Mária:
A  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést.  A  bizottság 
elfogadásra  ajánlja  a  határozati  javaslat  pontjait  azzal  a  kiegészítéssel,  mely  szerint  a 
Szentgotthárdért  Közalapítvány  kuratóriumába  Sütő  Ferencet  javasolja,  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumába Vadász Józsefet és Huszár Gábort javasolja,  az 
Érdekegyeztető Tanács tagjai sorába pedig Dr. Reisinger Richárdot és Dömötör Sándort javasolja 
delegálni.

Huszár Gábor:
Megkérdezi  az  Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok  Bizottságának  elnökét,  hogy 
kíván-e kiegészítést tenni?

Dr. Haragh László:
Ismerteti az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának javaslatát:
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat
-  1./  pontját,  a  bizottság  a  b.)  pontban  az  Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok 
Bizottsága részéről Labritz Béla Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6. szám alatti lakost javasolja 
jóváhagyni.
-  2./  pontját,  Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítvány  Kuratóriumába  Vadász  József 
Szentgotthárd, Zsidai utca 10. szám alatti lakost, valamint Huszár Gábor Szentgotthárd, Apáti 
utca 8. szám alatti lakost javasolja delegálni.
- 3./ pontját, valamint
-  4./  pontját,  az  Érdekegyeztető  Tanács  tagjai  sorába  Dr.  Reisinger  Richárd  Szentgotthárd, 
Alkotmány utca 13. szám alatti lakost, valamint Dömötör Sándor Szentgotthárd, Rákóczi utca 5. 
szám alatti lakost javasolja delegálni.

Huszár Gábor:
Mivel  minden  bizottság  a  maga  részéről  javasolt  egy  személyt,  átfedés  nincs  és  különböző 
személyek sincsenek, ezért a két bizottsági javaslatot összeollózza.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

276/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:



a)  az  alapító  okirat  6.a)  pontjában  meghatározott  Kuratórium  tagjainak  számát  10  főre 
módosítja;

b) jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének állandó bizottságai 
által választott alábbi személyek kuratóriumi tagságát:

- a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Sütő Ferenc Szentgotthárd, Bethlen Gábor utca 21. szám alatti lakos,

- az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága részéről:
Labritz Béla Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6. szám alatti lakos.

c) elrendeli a polgármester személyében bekövetkezett változás átvezetését az alapító 
okiratban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a Vas Megyei 
Bírósághoz a változások bejegyzése érdekében.

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért  Közalapítvány  Kuratóriumába  az  alábbi  önkormányzati képviselőket 
delegálja:
Vadász József Szentgotthárd, Zsidai utca 10. szám alatti lakos,
Huszár Gábor Szentgotthárd, Apáti utca 8. szám alatti lakos.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a Vas Megyei 
Bírósághoz a változások bejegyzése érdekében.

3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Brenner János  Emlékhely 
Alapítvány  alapító okiratának 4.  számú módosítását  és kiegészítését  az  1.  számú melléklet 
szövege  szerint  fogadja  el.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  Huszár  Gábor  polgármestert 
valamennyi szükséges dokumentum aláírására.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érdekegyeztető Tanács tagjai 
sorába delegálja Dr. Reisinger Richárd Szentgotthárd, Alkotmány utca 13. szám alatti lakost, 
valamint Dömötör Sándor Szentgotthárd, Rákóczi utca 5. szám alatti lakost.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

5./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést fűzni az elmondottakhoz?

Kardosné Kovács Márta Mária:
A határozati javaslat 1./ pontját a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azzal a feltétellel 
javasolja jóváhagyásra, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezete megérkezzen a képviselő-



testületi ülésig és nincs információjuk, hogy megérkezett-e.

Huszár Gábor:
Tudomása szerint mind a két egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megérkezett, a III. Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium intézmény részéről is és a  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  részéről  is.  A Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  részéről  a  következő 
napirendi pontnál is ugyanez a javaslat, de ma délelőtt a Polgármesteri Hivatalba beérkeztek ezek 
az anyagok.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

277/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  Alapító  Okiratának  módosításait  az  Előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerint 
elfogadja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést fűzni az elmondottakhoz? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni? 
Elmondja, hogy megérkezett az egységes szerkezetbe foglalt okirat.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

278/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a 2. és 3. számú melléklet szerint jóváhagyja, 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató



7./ Napirendi pont:
A Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  Alapító  Okiratának  és  Könyvtárhasználati  Szabályzatának 
módosítása.
Előadó: Dr. Gábor László irodavezető
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést fűzni az elmondottakhoz? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

279/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
Alapító  Okiratának  módosításait  az  Előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerint,  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot pedig az Előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
Könyvtárhasználati Szabályzatának módosítását az Előterjesztés 5. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

8./ Napirendi pont:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy kérnek-e 
szót? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:



280/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  január  1.  és  2011. 
december 31. közötti időszakra a fenntartása alatt álló intézményben az élelmezési térítési díj 
alapját meghatározó nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

Határidő: közlésre azonnal
    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2011. január 1.

Felelős: Huszár Gábor Polgármester
  Bedics Sándor Intézményvezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  2011.  január  1.  és  2011. 
december  31.  közötti  időszakra  az  élelmezési  térítési  díjak  alapját  meghatározó 
nyersanyagnormákat az Előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

1.sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményében az élelmezési nyersanyagnormák
2011. január 1. és 2011. december 31. között

Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Kollégium (15-18 éves)
Reggeli 132.-
Tízórai   32.-
Ebéd 276.-
Uzsonna   42.-
Vacsora 160.-
Összesen: 642.-

Kollégium (15-18 éves) diéta
Reggeli 132.-
Tízórai   44.-
Ebéd 289.-
Uzsonna   52.-
Vacsora 170.-
Összesen: 687.-

2. sz. melléklet



Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési  

nyersanyagnormák 2011. január 1. és 2011. december 31. között

Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Bölcsőde (0-3 éves)
Reggeli   50.-
Tízórai   27.-
Ebéd 194.-
Uzsonna   48.-
Összesen 319.-

Bölcsőde (0-3 éves) diéta
Reggeli   58.-
Tízórai 34.-
Ebéd 220.-
Uzsonna   56.-
Összesen 368.-

Ebéd felnőtt 276.-

Óvoda (3-6 éves)
Tízórai   62.-
Ebéd 208.-
Uzsonna   48.-
Összesen 318.-

Óvoda (3-6 éves) diéta
Tízórai   64.-
Ebéd 218.-
Uzsonna   50.-
Összesen 332.-

Általános Iskola 7-10 éves 
Tízórai   70.-
Ebéd 243.-
Uzsonna   68.-
Összesen 381.-

Általános Iskola 11-14 éves 
Tízórai   70.-
Ebéd 259.-
Uzsonna   68.-



Összesen 397.-

Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Általános Iskola diéta 
Ebéd 270.-

Szociális ellátás - időskorúak
Reggeli 113.-
Tízórai   32.-
Ebéd 276.-
Uzsonna   42.-
Vacsora 160.-
Összesen 623.-

Szociális ellátás – időskorúak diéta
Reggeli 117.-
Tízórai   44.-
Ebéd 289.-
Uzsonna   52.-
Vacsora 171.-
Összesen 673.-

9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében előirányzatok zárolása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  kívánnak-e 
hozzászólni?

Kardosné Kovács Márta Mária:
Egy kiegészítést hangsúlyoz az előterjesztéssel kapcsolatban. Többször és több helyen vád érte a 
képviselő-testületet  a  korábbi  döntései  vonatkozásában,  hogy  vannak  még  tartalékok  a 
költségvetésben.  Erre  a  zárolásra  pont  azért  kerül  sor,  mert  nincsenek  tartalékok.  Az 
előterjesztésből  világosan  kitűnik,  hogy  milyen  hiányok  keletkeztek  az  év  során  a  bevételi 
oldalon. Ezeket összegszerűen is megemlíti azért, hogy látható legyen, melyek azok a hiányok és 
az időközben keletkezett bevételek azt nem ellensúlyozzák. Ilyen a 48.605 ezer Ft-os iparűzési 
adóerősség  csökkenés,  ez  közel  50  millió  Ft.  10  millió  Ft  a  Rendelőintézet  által  jelzett,  a 
társadalombiztosítási alapból származó bevétel elmaradás, ez együtt kb. 60 millió Ft. A Gotthárd-
Therm Kft-nek az év során 72.135 ezer Ft kölcsönt kellett nyújtani, tehát eddig 132 millió Ft-nál 



tart, a Gotthárd-Therm Kft kölcsönét és annak kamatát kellett az Önkormányzatnak kifizetni, ami 
111 millió Ft, ez összességében kb. 240 millió Ft-ot jelent. Ezzel szemben áll az a bevétel, ami 
rendkívüli bevétel volt ebben az évben, a Városi Televízió üzletrészének az értékesítése és az 
Ipari Parkban lévő földterület értékesítése, ami szintén 240 millió Ft-ot tesz ki. Ez a két összeg a 
költségvetésben nem jelent pluszt. Ezért volt szükség arra, hogy bizonyos előirányzatok zárolásra 
kerüljenek, mert nincsen fedezete ezeknek a kiadásoknak a város költségvetésében.

Huszár Gábor:
Megköszöni Kardosné Kovács Márta Mária képviselőnő hozzászólását, melyet tiszta és világos 
beszédnek tart. Megkérdezi az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága elnökét, 
hogy kíván-e hozzászólni?

Dr. Haragh László:
Ismerteti az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát:
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat 1./, 2./ és 3./ pontját azzal, 
hogy  az  1./  b.)  pontban  a  speciális  célú  támogatások  előirányzat  zárolását  250  ezer  Ft-tal 
javasolja csökkenteni, így ezt az előirányzatot 1.700.000.- Ft összegben javasolja zárolni.
A városnak vannak olyan kötelezettségei, amire a 250 ezer Ft-ot fel illik használni.

Huszár Gábor:
Javasolja  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  felé  is,  hogy  ezzel  fogadja  el  a 
zárolásokat. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzáfűznivaló a Pénzügyi Iroda vezetőjétől?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

281/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenntartása  alatt  álló 
intézmények esetén 2010. december 31-ig a következő előirányzatokat zárolja, és a tényleges 
teljesítési adatok ismeretében legkésőbb a 2011. januári Képviselő-testületi ülésen a költségvetési 
rendeleten a változások átvezetését rendeli el:
1.a) Móra Ferenc Városi Könyvtár:

személyi juttatások: -167 e/Ft
munkaadót terhelő járulékok:  - 38 e/Ft
dologi kiadások: - 234 e/Ft
intézményi bevétel kiesés:   145 e/Ft

1.b.) Polgármesteri Hivatal:
dologi kiadások:   - 9.374 e/Ft
spec. célú támogatások:   - 1.700 e/Ft
működési céltartalék - 13.968 e/Ft
felhalmozási céltartalék - 35.364 e/Ft
felhalmozási és folyó támogatások - 25.000 e/Ft
felújítási kiadások - 17.293 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők



 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  szentgotthárdi  alapítású  intézmények  esetén  az 
intézmények finanszírozását a következők szerint csökkenti, egyben felkéri a Társulási Tanácsot, 
hogy  az  egyes  intézmények  esetén  a  költségvetési  határozatán  a  módosítások  átvezetéséről 
gondoskodjon:

2.a) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény:
spec.célú támogatás: - 8.897 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.213 e/Ft

2.b) Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde:
spec.célú támogatás: - 4.748 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 216 e/Ft

2.c) Városi Gondozási Központ:
spec.célú támogatás: - 5.216 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 133 e/Ft

2.d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
spec.célú támogatás:   -  627 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.169 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
költségvetéséből  finanszírozott  költségvetési  szervek  esetén  elrendeli,  hogy  költségvetésük 
terhére  2010.  december  31-ig  kizárólag  a  működéshez  elengedhetetlen  kötelezettségvállalást 
teljesítsenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

10./ Napirendi pont:
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI  regionális  hulladékgazdálkodási  önkormányzati  társulás  társulási 
megállapodás elfogadásának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  kívánnak-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni?



Dr. Haragh László:
Kaptak egy e-mailt, amiben a delegált tag helyettesítésére egy főt meg kell nevezni. Eszerint az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javasolja, hogy amennyiben a delegált 
tag nem elérhető, akkor a polgármester helyettesítse.

Huszár Gábor:
A delegált  tag  Labritz  Béla  képviselő  és  az  Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok 
Bizottsága őt jelölné ki a képviselő helyettesének. Természetesen ha Labritz képviselő nem ér rá, 
akkor ezeken az üléseken neki kötelessége lesz Labritz képviselőt helyettesíteni. Kéri, hogy ezt a 
módosító  indítványban  fogadják  el  a  képviselők.  Bizottsági  ülésen  elmondta,  hogy  óva  inti 
Labritz képviselőt, hogy ebből messzemenő következtetéseket vonjon le.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

282/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  társulási  megállapodásának  VII/1.1.  f.  pontja, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Törvény 4. § (1) bekezdés b. pontja alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező társulási 
megállapodást  –  annak  egységes  szerkezetben  foglalt  módosítását  –  2011.  01.  01.  napi 
hatálybalépéssel elfogadja azzal, hogy a 2009. április 29.-i. napon, 87/2009 sz. képviselő-testületi 
határozat 3. pontjával elfogadott korábbi társulási megállapodást - a társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületei közös akaratával egyezően -  2010. december 31. nappal 
megszünteti. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: a közlésre azonnal

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásba  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
képviseletében delegált tag helyettesítésére Huszár Gábor polgármestert jelöli meg..

Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: Folyamatos

11./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  kívánnak-e 
hozzászólni,  kiegészítést  tenni?  Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  kívánnak-e 
kiegészítést tenni?



Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

283/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
részére megállapodás  alapján járó 2011.  évi  költségvetési  támogatás  terhére előlegként  2010. 
december  hónapban  1.290.800,-  Ft  támogatást  biztosít  az  esedékes  havi  támogatáson  felül, 
egyben felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi Irodáját,  hogy  az Önkormányzat pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében a támogatás folyósításáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. december 5.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
              Szalainé Kiss Edina Elnök 

12./ Napirendi pont:
Tótágas Közalapítvány megszüntetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  tárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  kívánnak-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta Mária:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a megszüntetés 
időpontját  2010.  november  30-ával  javasolja  abból  az  egyszerű  indokból,  hogy  érintett  a 
Közalapítvány pénzügyi elszámolásait illetően, ez az egyetlen döntés az akadálya annak, hogy 
megszűnjön  a  Tótágas  Közalapítvány.  Valamennyi  kis  tartalék  is  van  a  számláján,  abban  az 
esetben még ebben az évben lehetne az Önkormányzatnak átutalni ezt az összeget és eljuttatni a 
Bölcsőde gazdálkodásához.

Huszár Gábor:
Ha jól érti, akkor itt egy technikai jellegű kérdésről van szó, illetve egy józan megfontolás, hogy 
ne december vége, hanem november vége legyen a megszűntetés napja.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

284/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Tótágas Közalapítvány 
alapítója  –  a  42/2010.  számú  határozatának  1.1.)  pontját  és  1.2.)  pontját  hatályon  kívül 
helyezi és a Tótágas Közalapítvány megszüntetése kapcsán az alábbiakról rendelkezik:



1.1.) A Képviselő-testület a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdése alapján kéri a Vas Megyei 
Bíróságtól  a  32/2002.  sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett  Tótágas  Közalapítvány  (9970 
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 16.) 2010. november 30. nappal történő megszüntetését.
1.2.) A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy:
• a  határozat  1.1.)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  új  kötelezettségeket  a  Közalapítvány 

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

 készítse el a Közalapítvány pénzügyi és szakmai záró-beszámolóját.
1.3.)  A Képviselő-testület  a  Tótágas  Közalapítvány fennmaradó vagyonát  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Egyesített  Óvodák és Bölcsőde közös igazgatású intézmény keretén belül működő 
bölcsődei intézményegység részére adja át azzal, hogy az intézmény köteles az átadott vagyont a 
megszűnt közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani.

Határidő: a közlésre azonnal, a megszüntetésre: 2010. november 30.
Felelős:   Huszár Gábor polgármester
               Jakabné Palkó Edina irodavezető
               Dr. Gábor László irodavezető

13./ Napirendi pont:
Közbeszerzések ellenőrzése 2009.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  meg.  Megkérdezi  a 
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy 
kívánnak-e hozzászólni az anyaghoz?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

285/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzések,  valamint  a 
közbeszerzési  eljárások  ellenőrzése  Szentgotthárdon elnevezésű  Belső  ellenőri  jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

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

14./ Napirendi pont:
Sporttámogatások ellenőrzése Szentgotthárdon.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  megtárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

286/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A sporttámogatások ellenőrzése 
Szentgotthárdon” elnevezésű belsőellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

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

15./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  megtárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
32/2010. (XI. 25.) számú ÖKT rendeletét A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj  elbírálásának  szabályairól  szóló  40/2003.  IX.  30.)  számú  ÖKT  rendelet  
módosításáról.

16./ Napirendi pont:
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  megtárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?



Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
33/2010. (XI. 25.) számú ÖKT rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001.  
(VI. 28.) számú ÖKT rendelet módosításáról.

17./ Napirendi pont:
A  Szentgotthárd  városképe  és  történelme  szempontjából  meghatározó  épített  környezet 
védelméről szóló 23/2000. (VI. 29.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  mindkét  bizottság  megtárgyalta,  megkérdezi  a  bizottságok  elnökeit,  hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
34/2010.  (XI.  25.)  számú  ÖKT  rendeletét  a  Szentgotthárd    városképe  és  történelme   
szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 23/2000. (VI. 29.) számú ÖKT 
rendelet módosításáról.

18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a vállalkozók kommunális adójáról szóló 19/1991. (XI. 
14.) számú ÖKT rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg,  megkérdezi  a 
bizottság elnökét,  hogy kíván-e kiegészítést  tenni? A Pénzügyi Iroda vezetőjétől kérdezi,  egy 
mondatban elmondja-e a képviselő-testületnek, hogy miről szól a rendeletmódosítás? Azt kérdezi, 
mi lesz ezzel az összeggel, hogy nem lesz?

Jakabné Palkó Edina:
2011. január 1-étől a helyi adótörvényben a kommunális adóra vonatkozó szabályok hatályon 
kívül helyeződnek az ún. salátatörvény által, ebből következően a helyi rendeletet hatályon kívül 
kell helyezni. A költségvetési törvénytervezet normatíváinál rendelkezik úgy a jogalkotó, hogy a 
normatívába  kapja  vissza  minden  önkormányzat  az  ebből  származó  bevételét.  Az 
Önkormányzatnál ez 7 millió Ft körüli összeget tett ki ebben az évben.



Huszár Gábor:
Tehát ezzel a 7millió Ft-tal ilyen szinten nem tud számolni az Önkormányzat a következő évi 
költségvetésben. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?

A  képviselő-testület  egyhangúlag  megalkotja  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
35/2010. (XI. 25.) számú ÖKT rendeletét a kommunális adóról szóló 19/1991. (XI. 14.) számú  
ÖKT rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 15.21 órakor ülésszünetet rendel el.

A képviselő-testület 15.50 órakor nyílt ülés keretében folytatja a munkáját.

19./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg,  megkérdezi  a 
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Vadász József:
A Szentgotthárd Zsidai út, Szépvölgyi út lakóinak, illetve Lippai Gábriel előterjesztésére, hogy a 
Szépvölgyi  úton  KRESZ  táblát  helyezzen  ki  a  Polgármesteri  Hivatal,  ami  megtiltja  a 
mezőgazdasági vontatóknak, lassú járműveknek a behajtását, a következőket mondja el. A mai 
napon egy szándéknyilatkozat érkezett Lippai Gábrieltől, tudja, hogy az Önkormányzat nehéz 
helyzetben  van,  ezért  ő  a  táblák  kihelyezésének  költségét,  illetve  a  tábláknak  a  költségét 
átvállalja.  Ennek  tekintetében  úgy  érzi,  ez  követendő  cselekedet,  hogy  egy  lakó,  illetve 
lakóközösség ha valamit akar, ennek érdekében tesz is valamit. Kéri a képviselő-testületet, hogy 
támogassa Lippai Gábriel kérelmét.

Huszár Gábor:
Ha jól érti, ez az Önkormányzatnak nem kerülne pénzébe, bevállalja a lakó, illetve lakóközösség 
a  táblák  kihelyezését.  Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  kívánnak-e  kiegészítést, 
javaslatot tenni?

Dömötör Sándor:
Nem először szerepel javaslatban a József Attila utca kérdése.  Arról van szó, hogy már több 
alkalommal is olyan irányú javaslatok kerültek a képviselő-testület elé, most is újra itt van, hogy 
a József Attila utcát a Deák Ferenc utcától, azaz a volt Falco bejáratától a Rákóczi utcáig tegye 
egyirányúvá az Önkormányzat. Ismerteti ennek az okát. A József Attila utca a Rákóczi utcától 
egészen az ún. „Desits házig” rendkívül leszűkül, két kanyar is van benne és az egyik oldalon 
még  várakozó  járművek  vannak.  Ha  ebbe  a  kanyarba  találkozik  két  autó  szembe,  akkor 
valamelyik járműnek tolatni kell, vissza kell pár tíz métert menni, hogy el tudják egymást kerülni. 



Hiába van kihelyezve a 30 km-es sebességkorlátozó tábla, senki nem veszi figyelembe addig, 
amíg  egy  komolyabb  baleset  vagy  probléma  nem lesz.  Már  többször  váltottak  erről  szót  és 
továbbra  is  az  a  javaslata,  hogy  ezzel  az  utcával  párhuzamosan,  nem  kell  a  többi  utcával 
kapcsolatosan szankciót, változtatást bevezetni, mert ettől függetlenül a Rákóczi utca, amelyik 
utcában  az  orvosi  rendelő  is  van,  korábban  volt  az  egyirányúvá  tételéről  szó,  nem kell  ezt 
egyirányúvá  tenni.  Mindkét  oldalról  be  lehet  hajtani  úgy  is.  Az  utcának  a  forgalmi  rend 
megváltoztatásához hozzáteszi azt, hogy a Rákóczi utca kitorkollásától a Hunyadi utcáig, a Rába 
hídig a jobb oldali parkolást vagy várakozást meg kell tiltani. Ott folyamatosan 3-4 gépjármű 
tartózkodik és nem felfestett  parkolóhely,  tehát  ott  a  parkolás eddig ingyen történt,  az  autók 
folyamatosan,  szinte  reggeltől  estig ott  vannak ezen a részen.  Ha egyirányúvá válik a József 
Attila  utca,  akkor  ezzel  párhuzamosan  ezen  a  szakaszon  meg  kell  szüntetni  a  parkolási 
lehetőséget, akkor a Rákóczi utcából az orvosi rendelő felől jövő járművek kikanyarodásával nem 
lehet semmi gond. Azt mondja, hogy ez egy ésszerű megoldás. Korábban azzal volt elodázva 
ennek a kérdésnek az eldöntése, hogy amennyiben a belvárosi rész, a főtéren keresztül vezető út 
valamilyen oknál fogva le van zárva, akkor ez az egyetlen út, amerre el lehet menni. Évente ha 
nincs  különösebb  gond,  akkor  kétszer  fordul  elő,  március  15-én  és  október  23-án  a  városi 
ünnepségeken,  amikor  azt  a  részt  lezárják,  de  akkor  nagyon  egyszerűen  nylon  táskával  a 
közlekedési  táblákat  le  lehet  fedni,  a  közlekedés  ezen  az  útvonalon  megoldható.  Javasolja  a 
képviselő-testületnek, hogy ezt a változatot támogassa és fogadja el.

Huszár Gábor:
Fekete  Tamás  műszaki  irodavezetőtől  kérdezi,  hogy  jegyezte-e  a  Dömötör  képviselő  által 
elmondottakat? Egész biztosan ő nem tud ezekre válaszolni. Ha kell, akkor az irodavezetőé lesz a 
szó.

Dr. Dancsecs Zsolt:
Dömötör  képviselő  felvetésére  lenne  hozzáfűznivalója,  mint  gyakorló  közlekedőnek.  Azt 
gondolja, hogy ez nem játék, nem lehet, hogy egyszer letakarják a táblát és kétirányú lesz az út, 
utána  meg  megint  egyirányú  lesz.  Vagy  megoldják  tisztességesen  és  akkor  ezt  nem  lehet 
másképpen csinálni, mint a környező utcáknak az egyirányúvá tételével, vagy pedig nem szabad 
ebbe belemenni. Abból nem lehet kiindulni, hogy egy évben kétszer szokott a főtéren lezárással 
járó dolog lenni, hiszen az is lehet, hogy jövőre 12 alkalommal lesz ilyen. Akármilyen baleset 
történhet a főtéren, amikor le kell azt zárni. Képzeljék el a jelenlévők azt az esetet, ha ugyan 
kisarkítva, de találkozik a Rákóczi utcában két csuklós busz, mert el van terelve a forgalom, ott 
ebből mi lesz. Vagy a mentő egyszer nem tud kijönni az orvosi rendelőtől, mert a szembejövő 
forgalom is olyan, hogy ezt nem tudják kezelni. Ez nem játék. Ezt szerinte vagy összességében 
kezelni kellene, vagy semmiképpen nem szabadna megszavazni most. Sokat vitatkoztak rajta már 
az elmúlt években, Dömötör képviselő is itt volt, a végén mindig lezárták azzal, hogy ezt mégse 
csinálják meg. Szerinte ez most így nincs kidolgozva, ezt most így nem javasolná, hogy elfogadja 
a képviselő-testület.

Huszár Gábor:
Mielőtt Dömötör képviselőnek megadja a szót, két gondolatot oszt meg a jelenlévőkkel. Mind a 
ketten hosszú évek óta itt ülnek a képviselő-testületben és mindig jönnek elő olyan, a köznapi 
értelemben vett logikusnak tűnő dolgok, amit az ember első hallásra biztosan jónak tart, de egy 
kicsit mélyebben beleásva magukat, konzultálva szakemberekkel sokszor felül kell írni az első 
elképzeléseiket. Ő is osztja a jegyző véleményét, hogy Dömötör képviselő által felvetett dolgok 



sokkal összetettebbek és sokkal bonyolultabbak, mint első hallásra az ember azt mondaná, lehet, 
hogy igaza van.  A másik gondolata az,  a  Jogi,  Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság ülésén 
vetődött fel Virányi képviselő gondolatai között az, hogy felelős képviselőkként próbáljanak meg 
úgy gondolkodni  a  városban,  elsősorban a  belvárosban,  hogy ne  legyen egy táblaerdő.  Nem 
biztos  hogy az a  szükséges,  hogy a  30 km-es  tábla,  a  kerékpárút,  a  kereszteződés  és  egyéb 
forgalmi jelzőtáblák három méterenként váltsák egymást. Inkább arra kellene kérni és valamilyen 
módon  ösztönözni  a  Szentgotthárdon  közlekedőket,  hogy  egy  felelős  magatartással 
közlekedjenek. Nem azt mondja, hogy most az Arany János Iskola Liget előtti részén, illetve az 
új  Liget szerint ne alakítsanak ki logikusnak tűnő egyirányúsított forgalmat, hogy a gyerekek 
reggel normálisan tudjanak iskolába menni, balesetmentesen tudják megközelíteni az iskolát. Azt 
kéri a képviselőtársaitól, nézzék meg ennek az anyagi vonzatát is és inkább az felé tendáljanak, 
hogy próbáljanak meg egy jól átlátható, könnyebb közlekedést kialakítani Szentgotthárdon, nem 
pedig táblákkal tiltva és mindenféle olyan intézkedést hozva, ami folyamatosan csak a korlátokat 
jelenti a közlekedőknek.

Dömötör Sándor:
Arra reagál, hogy két táblának nylonzsákkal történő letakarása nagyon egyszerűen megoldható, 
de erre csak akkor volna szükség, hogyha az említett belső útnak a lezárásánál a Rákóczi utca is 
egyirányúvá válna. Mivel a Rákóczi utcában kétirányú a forgalom, így olyan gond nincs, hiszen a 
Rába hídról lekanyarodva egyszer jobbra és onnan bekanyarodni balra a Rákóczi utcában lehet, 
ha egy csuklós busz jönne, nem a Rákóczi utcán jönne el, hanem el tud közlekedni a Mártírok 
úton és a Zöldfa Vendéglő előtt vissza a József Attila utcán lefelé el tud menni. Ha ott az lenne a 
gond, hogy az ott lévő üzletek megközelítése problémát jelentene, itt  az autósboltra, illetve a 
takarmányboltra gondol, ez sem gond kisebb járművek részére sem, mert a Rákóczi utca felől, az 
orvosi rendelővel szemben egyirányú forgalomban le tudnának menni és ezeket az üzleteket el 
tudnák  érni.  Több  autós  kérését  és  véleményét  hozta  ide,  nem  autós  közlekedő,  tehát  nem 
ragaszkodik hozzá, csak az autósok érdekében mondta el az általa javasolt dolgot.

Virányi Balázs:
Ha lesz egy olyan javaslat, amelyben bele lesz fogalmazva az, amit a polgármester elmondott, 
hogy  próbáljanak  egy  átláthatóbb  közlekedésben  összességében  gondolkodni,  akkor  számára 
rendben lévő, hogy most ne döntsenek erről. Korábban ő is azt a verziót támogatta, hogy a József 
Attila utat egyirányúvá kellene tenni pontosan azért, mert ha nem döntenek, soha nem oldják meg 
ezt a kérdést. Ha viszont ebben döntenének, a jelenleg parkolósávként használt rész, pl. ami a 
boltok előtt van, az továbbra is parkolósáv lenne, viszont a szembeforgalomból adódó problémák 
ezzel  kiküszöbölhetők lennének.  Az a kérése,  fogalmazódjon meg az,  hogy valamilyen záros 
határidőn  belül  megoldást  próbálnak  találni  az  átláthatóbbságra,  mert  ha  nem,  akkor  azt  a 
javaslatot támogatja, hogy egyirányúsítsanak.

Dr. Dancsecs Zsolt:
Ezzel  kapcsolatosan  a  Polgármesteri  Hivatalból  az,  aki  legelőször  kezdeményezte,  hogy 
egyirányúsítani kellene a környékén az utakat, aztán többször hozták ezt elő újból, a képviselő-
testület nem támogatta őket. Akkor volt olyan is, hogy úgy hoztak anyagot, hogy szakembereket 
kérdeztek meg, hogyan lehetne a  József Attila út,  Rákóczi  út  környékén egyirányúvá tenni a 
forgalmat,  előterjesztette  a  Polgármesteri  Hivatal,  a  képviselő-testület  lesöpörte.  Most  azt 
mondja, a képviselő-testület így semmiképpen ne fogadja el, hogy a József Attila utca egyirányú, 
a másik meg nem egyirányú. Legyen az, hogy vissza kell hozni a kérdést belátható időn belül 



rendesen kidolgozva és akkor döntsön ebben a képviselő-testület. De azt semmiképpen ne tegyék, 
hogy  most  belekapnak,  félig-meddig  megcsinálják,  utána  pedig  sokkal  nehezebb  lesz 
visszacsinálni.

Huszár Gábor:
A tisztánlátás végett mondja el, a bizottsági ülésen felvetődött egy olyan lehetőség, nézzék meg, 
van-e olyan szentgotthárdi ifjú ember, aki a műszaki egyetem közlekedésmérnöki karán végez az 
elkövetkezendő évben vagy években és  akár  egy ösztöndíj  keretében szakdolgozati  témaként 
feldolgozná Szentgotthárd város közlekedését, hiszen ez nagyon komoly és komplex munka. Ha 
egy céget bíznának meg ezzel a munkával, óriási összegeket kellene érte kifizetni. Hátha találnak 
egy alkalmas embert erre. Kötelessége feltenni az egyéni indítványokat szavazásra, először azt 
teszi  fel  szavazásra,  hogy  készüljön  erre  valamilyen  szinten  a  belváros  közlekedését  átfogó, 
megkönnyítő elgondolás,  utána térjenek csak vissza a József Attila út  és a hozzá kapcsolódó 
egyirányúsított  forgalom határozathozatalára.  Nem gondolja,  hogy ezt  most  így hirtelen,  első 
nekifutásra a képviselő-testület megszavazhatná. Olyan feladatot rónának a Műszaki Irodára és a 
megoldandó  problémákra,  amit  nem  biztos,  hogy  az  elkövetkezendő  I.  negyedévben  vagy 
félévben kezelni tudnának. Kérdezi Dömötör képviselőtől, elfogadható lenne-e, ha 8. pontban egy 
ilyen megfogalmazás lenne, vagy a képviselő ragaszkodik-e az eredeti  elképzeléséhez? Azért, 
mert Dömötör képviselő nem autóval közlekedő ember, csak az autóvezetők szószólója.

Dömötör Sándor:
Azt  gondolja,  ennyire  azért  nem  kellene  túlszínezni  a  stiglicet,  mert  másra  sincs  pénzük, 
nemhogy  még  egy  ilyen  tanulmányt  megrendeljenek.  Szerinte  józan  paraszti  ésszel  kellene 
döntést  hozni,  emellett  már  ketten  mondtak  el  érveket.  Elfogadja,  ha  a  képviselő-testület 
másképpen dönt, nem fog felállni tüntetni, hogy ezt másképpen kell csinálni, de neki továbbra is 
az a meggyőződése, hogy ez a megoldás, továbbra is a Rákóczi utca kétirányú marad, a József 
Attila  utcában a  Deák Ferenc  utcától  a  Rákóczi  Ferenc  utcáig  bezárólag  egy irányban,  csak 
fentről lefelé lehessen közlekedni. Azt gondolja, ezzel csak javítanak a közlekedés helyzetén, de 
ha a képviselő-testület másképpen dönt, áll elébe és elfogadja azt is.

Huszár Gábor:
A jegyzőt kérdezi, hogy felteheti-e úgy szavazásra a kérdést, hogy Dömötör képviselő egyéni 
indítványához hozzáteszi, hogy ezt a közlekedésbiztonsági emberekkel véleményeztessék.

Dr. Dancsecs Zsolt:
Szerinte nem, mert ez már két egyéni indítvány. Külön-külön kell feltenni szavazásra.

Huszár Gábor:
Felteszi  Dömötör  képviselő  egyéni  indítványát.  Megkérdezi,  hogy  van-e  egyéb  vélemény, 
észrevétel, javaslat?

Kardosné Kovács Márta Mária:
A napirend tárgyalása során a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Arany János Iskola 
körüli forgalmi rendjét  a 2011. évi költségvetés terhére támogatja megvalósítani.  A határozati 
javaslat 3./ a.) pontját Lippai Gábriel szándéknyilatkozatával kiegészítve támogatja a bizottság, 
az 5./ b.) pontot szintén a 2011. évi költségvetés terhére javasolja a bizottság megvalósítani, az 
összes többi javaslatot a bizottság változatlanul támogatja.



Huszár Gábor:
Kiegészíti Kardosné Kovács Márta Mária képviselő által elmondottakat, hogy a 3./ a.) pont arról 
szólna, hogy egyetért vele a képviselő-testület, de ennek a költségét a Szépvölgyi utcában lakók 
vállalják, név szerint Lippai Gábriel a kérelmező. A határozati javaslat 1./ a.), 2./ a.), a 3./ a.), 4./ 
a.), 5./ b.), 6./ a.) és 7./ a.) pontban a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi 
fel szavazásra.

Dömötör Sándor:
Neki  nem külön  indítványa  volt,  a  6./  b.)  pontban  szerepel  a  javaslat,  nem kívánja,  hogy a 
képviselő-testület  külön indítványként kezelje ezt,  hiszen a javaslatok között ott  van a József 
Attila utcának a kérdése.

Huszár Gábor:
Ezzel Dömötör képviselő megkönnyítette a dolgát, mert nem köteles az egyéni indítványt először 
feltenni szavazásra.

Sütő Ferenc:
Kiegészítésként elmondja, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén felvetődött, hogy 
évente csak egy alkalommal foglalkozzanak a bizottságok és a képviselő-testület a közlekedés 
rendjével, javasolja, hogy erről is döntsön a képviselő-testület.

Huszár Gábor:
Ez egyéni képviselői indítvány?

Sütő Ferenc:
Igen.

Huszár Gábor:
Sütő képviselő egyéni indítványát a határozati javaslat 8./ pontjában teszi fel szavazásra.

Dömötör Sándor:
Javasolja, hogy a határozati javaslat pontjait külön-külön tegye fel a polgármester szavazásra, ne 
együtt, mert mindig ez volt a szokás.

A képviselő-testület  a határozat 1./ pontját egyhangúlag elfogadva, a 2./ és 3./ pontját 7 igen 
szavazattal,  1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, a 4./ és 5./ pontját egyhangúlag 
elfogadva, a 6./ pontját 6 igen szavazattal és 3 nem szavazattal elfogadva, a 7./ és 8./ pontját 
egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza:

287/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Arany 
J. utca - Árpád utca és a Szabadság tér nyugati oldala közötti szakaszán -, illetve a Szabadság 
tér nyugati oldalán (az Arany J. utca - Vörösmarty M. utca közötti útszakaszon) - az egyirányú 
közlekedés  elrendelésével.  A szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének  költségét  a  2011.  évi 
költségvetési keret terhére biztosítja.



Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Arany 
J.  utcában  30  km/h  sebességkorlátozás  elrendelésével.  A  szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét a 2011. évi költségvetési keret terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Szentgotthárd  - 
Zsida,  Szépvölgyi  utcában mezőgazdasági  vontatókra,  illetve  lassú  járművekre  vonatkozó 
behajtási  tilalom  elrendelésével.  A  közlekedési  táblát   „kivéve  célforgalom”  kiegészítő 
táblával kell ellátni. A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét a kérelmet benyújtók 
nevében eljáró Lippai Gábriel vállalása alapján a vállalást tevő vállalta, az ő költségvállalása 
esetén végezhető el a kihelyezés.

Határidő: a költségek kérelmező általi megelőlegezésekor azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  7458-ös  számú 
Kétvölgy  –  Szentgotthárd összekötőút  (Apátistvánfalvai  út)  kezelőjének,  a  Magyar  Közút 
Nonprofit  Zrt.-nek,  hogy  a  gyalogosok biztonsága  érdekében vizsgálja  meg a  zsidahegyi 
bekötőút kereszteződésének környezetében az úton gyalogosok közlekedésére figyelmeztető 
jelzőtábla kihelyezésének lehetőségét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Szentgotthárd, 
Bethlen  G.  utca  déli  oldalán,  a  Széchenyi  úti  kereszteződésétől  az  Árpád  utca  irányába 
megállási tilalom elrendelésével az útkereszteződéstől mért 15,00 m távolságig.  A szükséges 
jelzőtáblák kihelyezésének költségét a 2011. évi költségvetési keret terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a Szentgotthárd, 
József A. utca - Deák F. utca és Rákóczi F. utca közötti - szakaszán egyirányú közlekedés 
elrendelésével. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető



7.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet  Szentgotthárd, 
József A. utca 1-3.  számú ingatlan előtti  szakaszán a Rákóczi  F.  utcai  kereszteződéstől  a 
Hunyadi út irányába megállási tilalom elrendelésével. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

8.) A képviselő-testület  a  jövőben  évente  egy  alkalommal  foglalkozik  a  város  forgalmi 
rendjével átfogó felülvizsgálatával.

Határidő: 2011. októberi ülés, majd azt követően minden évben az októberi ülésen
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Virányi Balázs:
A következetesség  kedvéért  elmondja,  a  2./  pontban  az  Arany János  utcában van  egy  30-as 
sebességkorlátozó tábla, kérdezi, hogy az ottani lakók kérték-e? Azért kérdezi, mert lehet, hogy 
következetesek akkor lennének, ha ennek a kihelyezési költségeiben hasonló döntés lenne, mint 
ami a Szépvölgyi út esetén volt.

Huszár Gábor:
Ott nincs felajánlás és azt megszavazta a képviselő-testület.

Dömötör Sándor:
Egy kiegészítést tesz, mivel a 7./ a.) pontot tette fel a polgármester szavazásra, azért szavazta 
meg,  mert  az  előző pont  miatti  nem így okafogyottá  vált  számára,  ő  eredetileg a  b.)  pontot 
szerette volna itt is javasolni, nehogy valaki hülyének nézze, javasolja és nem foglalkozik vele.

Huszár Gábor:
Dömötör képviselőnek mondja, ez számára teljesen egyértelmű volt.

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

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?

Dr. Haragh László:
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén elhangzott, hogy ezzel az 
időszakonkénti átvizsgálással, figyelem ráirányítással a kintlévőség bizonyos szinten tartható. A 
Polgármesteri Hivatal összehasonlította más városok kintlévőségeivel és ott Szentgotthárdra egy 
kedvezőbb megállapítást tudtak tenni. Szentgotthárdon kisebb a kintlévőségek aránya, mint sok 



nagyobb  városban.  Köszönetet  akart  az  Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok 
Bizottsága részéről a Polgármesteri Hivatal dolgozóival szemben kifejezni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

288/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  az  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett  intézkedésekről  szóló 
beszámolót elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester

21./ Napirendi pont:
Megüresedett lakás hasznosítása (Szentgotthárd, József Attila utca 19. fszt. 3.).
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

289/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kezdeményezi  a  Szentgotthárd, 
József A. u. 19. fszt. 3. sz. alatti, 1337/A/3 hrsz-ú, 44 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakás 
értékesítését.
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen 
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt,  hogy a pályázat feltételeit és az ingatlan 
értékbecslését a januári ülésre készítse elő.

Határidő: az értékbecslésre legkésőbb a 2011. januári testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 15. I/4. szám alatti lakás értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 28. sz. melléklet



Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

290/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. 
I/4. szám alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakást az Önkormányzat 
vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos 
módon (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap)  ismételten  meghirdeti 
eladásra.  
Az eladási ár 4.341.000- Ft., mely ÁFA mentes.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. január 14.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

23./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 37. szám alatti garázs ügye.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság tárgyalta  meg.  Megkérdezi  a 
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy 
kívánnak-e hozzászólni?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

291/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37. 
szám  alatti  társasház  udvarán  lévő  83/A/7  hrsz-ú  14  m2 alapterületű  garázst  bérbeadásra 
meghirdeti havi bruttó 4660.-Ft-ért. Pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 14. A bérleti 



szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. januári testületi ülés.
Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 
Városi TV, helyi honlap.

Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

24./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi fürdő ügyében létrehozott munkacsoport jelentése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az  előterjesztést  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  meg.  A 
munkacsoportban  delegált  tagként  jelen  volt  a  másik  bizottság  elnöke  is.  Megkérdezi  a 
bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta Mária:
A felállított munkacsoportnak maga is tagja volt, a rendelkezésre álló rövid idő alatt viszonylag 
hatékony munkát próbáltak végezni. Ennek a tevékenységnek az összefoglalója és a képviselő-
testület  elé  terjesztett  anyagban  már  a  munkacsoport  tagjai  megfogalmaztak  olyan  fontos 
irányelvet, ami fürdő működését és az üzleti tervet esetleg pozitív irányba tudja befolyásolni. 
Ezen irányelvek között az egyik legfontosabbnak érzi a nyitvatartási időnek a megváltoztatását, 
valamint  a  Szentgotthárd  felé  nyitást  kifejező  pontokat.  Ez  azt  jelenti,  hogy  szentgotthárdi 
lakosok  részére  egy  kedvező,  a  jelenlegi  áraknak  az  50  %-át  ajánlotta  a  munkacsoport 
bevezetésre  és  egy  fontos  momentum  még  az  úszójegynek  a  750.-  Ft-ra  való  csökkentése. 
Elmondja, hogy a munkabizottság tevékenységét a fürdő vezetése és menedzsmentje segítette, 
próbált  a javaslatoknak megfelelően kidolgozni egy újabb árajánlatot,  ártáblát.  Azt  tanácsolja 
most a képviselő-testületnek, hogy a napirend keretében adjon szót Boroznaki Éva megbízott 
igazgatónak.

Huszár Gábor:
Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás a képviselő-testület tagjai részéről? Kéri, szavazza 
meg a képviselő-testület, hogy a fürdő megbízott igazgatója szót kapjon az ülésen.

A  képviselő-testület  egyhangúlag  egyetértett  azzal,  hogy  a  Gotthárd-Therm  Kft  részéről 
megjelent megbízott fürdőigazgató, Boroznaki Éva szót kapjon.

Boroznaki Éva:
Amit a munkacsoporttal összeállítottak terveket, javaslatokat, itt most valószínűleg elfogadásra is 
fognak kerülni,  mert a bizottság elfogadásra javasolta. Ezek a tervek, javaslatok elég jelentős 
változásokat fognak a fürdő életében jelenteni. Ezek a változások elég hamar be fognak lépni, a 



többsége december 1-étől. Annak érdekében, hogy a változásoknak úgymond legyen pozitívuma 
a fürdő szemszögéből is, mert a városlakók szemszögéből minden bizonnyal lesz, ezért arra kéri 
őket, hogy minél nagyobb arányban használják ki ezeket a lehetőségeket. Egypárat felsorol, amit 
létrehoztak:  Jelentős  kérések érkeztek a  General  Motors  gyárban dolgozók,  a  Hotel  felől,  de 
biztosan  van  más  is  Szentgotthárdon,  aki  szívesen  kezdi  a  napot  munkaidő  előtt  úszással, 
testedzéssel.  Ennek  érdekében  hétfőtől  csütörtökig  6.30  órától  megnyitásra  kerül  az  uszoda, 
illetve a fitnesz részleg. Ezt minél többen használják ki egyrészt saját testi fittségük érdekében, 
másrészt azért, hogy a fürdő dolgozói ne érezzék úgy, hogy hiába ülnek ott fél 7-től,  és szívesen 
fogják  látni  és  kiszolgálni  őket.  Ez  nemcsak  a  szentgotthárdi  lakosokra,  hanem mindenkire, 
valamennyi  fürdőlátogatóra  vonatkozik.  Szentgotthárd  felé  nyitás  keretében  a  munkacsoport 
hétfőtől  csütörtökig  50  %-os  kedvezmény  bevezetésére  tett  javaslatot,  ez  is  december  1-től 
valósul  meg.  A  karácsony  közeledtével  azt  gondolja,  ezt  sokan  ki  is  tudják  használni 
szabadidőben, illetve a családi programok keretében, hogy ezt aktívan igénybe is vegyék.

Dr. Reisinger Richárd:
Nagyon örvendetesnek tartja a mostani fejleményt, ami a képviselő-testület elé került. Egy része 
a fürdő működésének a racionalizálásával kapcsolatos a képviselő-testületi elképzeléseknek, egy 
következő fontos állomása az érdemi és személyi kérdéseket is érintő költségcsökkentési javaslat 
lenne, ami jelenleg nincs a képviselő-testület előtt. Arra kéri a munkacsoportot és szeretne ő is 
aktívan ebben a munkában részt venni, hogy a következő, decemberi képviselő-testületi ülésre 
átfogó további racionalizálási javaslatokat terjesztenek elő. A mostani határozati javaslatnak a 
leglényegesebb  eleme,  amelyre  a  megbízott  fürdőigazgató  már  utalt,  a  szentgotthárdiak 
hétköznapokon 50 %-os belépőjegy kedvezményt kapnak. Egy másik fontos előrelépés, hogy a 
gyerekeknek szóló  kedvezmény 3  éves  kor  helyett  6  éves  korig szól.  Úgy gondolja,  hogy a 
szentgotthárdi  lakosság  felé  nyitás  első  és  legfontosabb  lépését  ezekkel  az  intézkedésekkel 
megtették, viszont nem tudják lezárni ezeket az intézkedéseket, hiszen az a véleménye, hogy meg 
kell vizsgálni a hatásukat egy rövid időre, negyedéves, féléves ciklusra gondol. Már most is a 
bizottsági ülésről kiszivárgott határozati javaslatok alapján voltak kritikus hangok a fürdő bérlői 
részéről, pl. a nyitvatartási idő változtatásával kapcsolatban. Meg kell nézni ezt néhány hónap 
múlva,  hogy  milyen  hatékonyságon  volt.  Boroznaki  Éva  megbízott  fürdőigazgatótól  a 
közvetkezőt kérdezi. A kérdés nem szorosan ehhez a témához tartozik, de mivel a mai napon 
tárgyalta a képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló belső ellenőri jelentést, mégiscsak van 
aktualitása a kérdésnek. 2009. évben nyert el a város egy 300 millió Ft-os pályázatot a fürdő 
külső  fejlesztése  megvalósításához,  kivitelezéséhez.  Több  kérdéses  eleme  is  volt  ennek  a 
pályázatnak. Most kifejezetten a marketing költségeknek a megvalósulására kérdez rá. Bizonyára 
tudja a megbízott igazgató, hogy a belső ellenőr olyan megállapításokat tett néhány napirenddel 
ezelőtt, hogy ez a mintegy 12 millió Ft értékű pályázat elnyerhető lett volna a Gotthárd-Therm 
Kft  részéről.  A  Gotthárd-Therm  Kft  nem  pályázott  erre  a  12  millió  Ft-ra,  helyette  egy 
szentgotthárdi vállalkozás, a Virtuart Kft nyerte el a marketing feladatokat. Az a konkrét kérdése 
a megbízott fürdőigazgatóhoz, meg tudja-e erősíteni a belső ellenőrnek ezt a megállapítását, hogy 
a Gotthárd-Therm Kft minden további nélkül tudott volna indulni ezen a pályázaton, hozzátéve 
ehhez azt is, hogy maga a pályázati anyag kifejezetten olyan munkáknak az elvégzéséről szól 
többségében,  amelyeket  egyébként  a  Gotthárd-Therm Kft  a  saját  marketing  vezetőjével  és  a 
marketing  osztállyal  a  megelőző  években  eredményesen  ellátott.  Kéri,  hogy  a  megbízott 
fürdőigazgató fejtse ki az álláspontját.



Boroznaki Éva:
Válaszol az alpolgármester kérdésére. Nem tud erről a belső ellenőrzésről, sem azt, hogy volt, 
sem azt, hogy ennek mi az eredménye. Ezzel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy ez bennük 
is megfordult, hogy miért ne végezhetnék el ők a pályázatnak ezt a részét. Ezt a kérdést fel is 
tették, az volt erre a válasz, hogy mivel ők nem tudnak referenciát szolgáltatni, mert ez is egy 
kitétel, ezért ők nem pályázhatnak, nem indulhatnak ezen az ajánlattételen. Amennyire ő tudja, ez 
ajánlattételes közbeszerzési eljárás volt.

Dr. Reisinger Richárd:
Kérdezi, kitől kapta a fürdő ezt a tájékoztatást, hiszen ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt. Az, 
hogy  a  fürdőnek  nincsenek  referenciái,  bár  miért  ne  lennének,  hiszen  végzett  marketing 
tevékenységet  akár  saját  részre,  az  is  referenciának  számíthat.  Ennek  a  megítélése  a 
közbeszerzési eljárás tárgyát képezhette volna, a közbeszerzési bíráló bizottság pontozta volna 
ezeket. Nem akar ilyen mélyen belemenni, de mégis kinek a döntése, javaslata volt ez, hogy a 
Gotthárd-Therm Kft tartózkodjon ettől a 12 millió Ft-os pályázattól?

Boroznaki Éva:
Konkrétan ki mondta, nem tudja. Takáts József főmérnök úr vezényelte le ennek a pályázatnak a 
lebonyolítását,  hogy ezt a Pénzügyi Irodától vagy tőle hallotta-e, nem tudja megmondani. De 
kifelé  nincsen  referenciájuk,  végeznek  marketinget  saját  tevékenységük  érdekében  de  mint 
marketing szolgáltató nincsenek jelen sehol, másnak ilyen tevékenységet kifelé nem végeznek. 
Nekik akkor ezt az információt adták, hogy mivel nekik nincsen referenciaanyaguk, nem tudnak 
ideállítani egy céget, akinek a fürdő marketing tevékenységet végzett, ezért ők nem indulhatnak. 
A közbeszerzésben ez egy kft, sosem volt önkormányzati cégnél alkalmazott, tehát csak azokra 
tudott támaszkodni, ami információkat kapott. Utána nem járt, nem készült erről jegyzőkönyv, 
hogy ez itt van-e vagy sem.

Huszár Gábor:
Azt  gondolja,  hogy  ennek  az  előterjesztésnek  szorosan  véve  ez  most  nem témája,  ezzel  az 
előterjesztéssel egy jó hangulatot kívánnak megteremteni a szentgotthárdiak körében a nyitással, 
a kedvezmények megadásával, egyáltalán a fürdő városi szempontból való elfogadtatásával. Az, 
amiről az alpolgármester beszél, a decemberi képviselő-testületi ülés témája kellene hogy legyen. 
Természetesen ezeket a dolgokat mind meg kell vizsgálni. Visszatérve az előző gondolathoz 13 
pontból álló javaslat van, ami szerinte optimizmusra adhat okot és ezzel kellene most foglalkozni.

Dömötör Sándor:
Egy  gyakorlatias,  érdeklődő  kérdése  van,  amely  a  13  pontos  javaslatra  vonatkozik,  hogy 
megnyugtassa a vele egykorúakat, vagy nála idősebbeket. A 6. pontban az szerepel: nyugdíjas 
belépő  62  év  felett  vásárolható  2.600.-  Ft-ért.  A 13.  pont  úgy  szól,  hogy  a  szentgotthárdi 
lakcímkártyával rendelkező lakosok 50 %-os kedvezményre jogosultak. Kérdezi, hogy ez a kettő 
együtt is érthető? Akinek van szentgotthárdi lakcímkártyája és 62 éven felüli, 2.600.- Ft helyett 
1.300.- Ft-ért léphet be a fürdőbe?

Boroznaki Éva:
Az előterjesztés most nem terjed ki olyan részletességgel arra, hogy melyik jegyekre vonatkozik. 
Ezt bizottsági ülésen is felvetette, hogy neki ez nem egyértelmű, mindenféle jegytípusra, vagy a 
teljes  árú  jegytípusokra  vonatkozik-e.  A mindennapi  gyakorlat,  hogy kedvezményből  további 



kedvezményt nem adnak. Ez minden területen bevett szokás. Akinek Gotthárd kártyája van, 10 % 
kedvezményt kap, azt utána nem felezik meg, vagy egyéb más akciókkal nem vonható össze. Az 
előterjesztésből nem derül ki,  hogy az 50 %-ot valamennyi jegyfajtára  gondolja a képviselő-
testület  bevezetni,  vagy  csak  a  teljes  árú  jegyekre.  Ez  a  munkacsoport  javaslata,  őket  kell 
megkérdezni.

Kardosné Kovács Márta Mária:
A Szentgotthárd felé nyitással és az 50 %-os jegynek a bevezetésével az volt a megállapodásuk, 
hogy okafogyottá  válik a  szentgotthárdiak vonatkozásában a  nyugdíjas jegy alkalmazása.  Ezt 
ilyenformán fogalmazták együtt meg, tehát a szentgotthárdiak számára azokon a napokon, amikor 
kedvezményt ad a fürdő, akkor az 50 %-os kedvezmény jár, két kedvezmény nem jár. Elvileg a 
nyugdíjas  kedvezmény  okafogyottá  válik  a  szentgotthárdiak  vonatkozásában,  a  nyugdíjas 
kedvezmény a Szentgotthárdon kívüli lakókra, osztrákokra, a Szentgotthárdon lakóhellyel nem 
rendelkező nyugdíjasokra vonatkozik.

Huszár Gábor:
Az 50 %-os kedvezmény sokkal nagyobb, mint a nyugdíjas kedvezmény. Nem lesz érdeke egy 
szentgotthárdi  nyugdíjasnak  a  drágább  nyugdíjas  jegyet  megvenni,  mert  ő  szentgotthárdi 
lakosként eleve 50 %-os kedvezményre jogosult.

Dömötör Sándor:
Érti ezt, csak a javaslat a felsorolás alapján nagyon csak úgy lóg ki a sorból, az van konkrétan a 
javaslat  6.  pontjában leírva,  hogy: Nyugdíjas belépő 62 év felett  vásárolható,  ára 2600 Ft.  A 
javaslat  13.  pontjában pedig a következő szerepel:  Szentgotthárdi lakcímkártyával rendelkező 
lakosok – tehát a nyugdíjasok is – 50 %-os kedvezményre jogosultak hétfőtől csütörtökig. Tehát 
javasolja, zárják ki, mert ebből probléma lehet, vagy az egyik, vagy a másik lehet.

Kardosné Kovács Márta Mária:
Annyit  fűz  az  egészhez  hozzá,  ez  egy  javaslat,  a  konkrét  árképzés,  közzététel  a  fürdőnek a 
feladata. Azon a megbeszélésen ezeket a dolgokat átbeszélgették, a fürdő érti, hogy miről van 
szó. Amikor viszont kijön az árjegyzék, az már egyértelmű fog lenni.

Huszár Gábor:
A magánvéleményét mondja el, ha rajta múlna, mint szentgotthárdi polgáron, akkor mindenből 
adna 50 % kedvezményt a szentgotthárdiaknak. De ahogy Kardosné képviselő mondta, lesz egy 
ártábla,  amelyen  a  napi  árak  és  kedvezmények  szerepelnek,  azok  lesznek  érvényesek.  A 
képviselő-testületnek  nem  feladata  megállapítani  az  árakat.  Javaslatokat  tehetnek  és  azt  a 
Gotthárd-Therm Kft  végre fogja  hajtani.  Ő majd eldönti,  hogy a  Ft  mellett  milyen összegek 
lesznek, a képviselő-testület meg megteszi a javaslatot, ezen belül kell maradni a fürdőnek. Ő ezt 
abszolút keményen és kritikusan szemléli.

Labritz Béla:
Örül  annak,  hogy ezek a  kedvezmények létrejöhetnek,  feltételezvén,  hogy a  szentgotthárdiak 
egyre nagyobb létszámmal fogják látogatni a fürdőt és mindenféle múltbéli sérelmek talán meg 
fognak szűnni. Megkérdezi, hogy ezt tették Harkányban is és nagyon keményen fizettek büntetést 
azért, mert nem tudta bizonyítani a harkányi fürdő azt, hogy az önkormányzat a belépők másik 
felét  odatette  és  a  nem harkányi  lakosok joggal  követelték,  hogy ők  miért  nem részesülnek 



kedvezményben. A másik aggálya pedig, hogy ezt a sok mindent két hét alatt elvégzi a fürdő?

Huszár Gábor:
Azért az Önkormányzat az évi 76 millió Ft támogatással elég keményen odateszi a maga részét, 
tehát  azt  kéri,  hogy ilyen  hangok  ne  is  legyenek a  képviselők  részéről  a  városban,  mert  itt 
abszolút  nincs  erről  szó.  Eddig  az  volt  a  baj,  hogy  nincs  kedvezmény,  most  teljesen 
megrökönyödve hallja, hogy most elkezd az baj lenni, hogy miért van kedvezmény. Ez rossz út, 
ez zsákutca, ebbe ne menjenek bele, az a vonal a jó, melyen elindultak.

Labritz Béla:
Félreértés ne essék, megkéri a polgármestert, hogy az ő mondandóját ne ebbe az irányba terelje. 
Magukat védve mondaná el, hogy a 75 millió Ft-ot, amelyet támogatásként az Önkormányzat 
odaad a fürdőnek, meg kell címkézni és olyan címmel kell átutalni a fürdőnek, hogy ez az összeg, 
ami a különbözet. Ezt valahogyan le kell rendezni, mert az Unió ebben nagyon keményen bele 
fog avatkozni.

Huszár Gábor:
Ismételten mondja, 50 millió Ft-tal az Önkormányzat bőven odateszi a maga részét és nem kell 
magukat megvédeni, arra hivatottak a jogászok, akik a teremben vannak egypáran, ezért nagyon 
biztos és határozott.  Amennyiben nincs más hozzászólás,  a határozati  javaslat  1./  pontja  elég 
hosszú és csak a pontokra utal összefoglalva és részletezve, elmondaná, hogy miről van szó. A 
nyitvatartási idő módosul úgy, hogy úszni be lehessen menni 6.30 órától és este ott  lehessen 
maradni  9  óráig.  A határozati  javaslatban nincsen  bent,  de  meg kell  majd  vizsgálni  annak a 
lehetőségét,  erről  majd nem fog szavazni  a  képviselő-testület,  hogy a  szaunát  hogyan tudják 
ehhez igazítani, hiszen a logika azt diktálná, hogy ebben az időben szauna használat is lehetséges 
legyen. A melegkonyhás étterem nyitva tartását,  mivel ott tényleg csak azok étkeznek, akik a 
fürdőt aktívan használják, 11 és 18 óra között elégséges nyitva tartani, ez a benti étteremről szól 
és  nem  a  kinti  presszó  részről.  A biztonsági  őrzés  kiszervezését  meg  kell  oldani,  a  4  órás 
belépőjegyet  továbbra  is  fent  kell  tartani.  Az  úszójegy  ára  maximum  750  Ft/fő  legyen,  a 
nyugdíjas belépő 62 év felett váltható, ára 2600 Ft legyen. A gyermek élményfürdő 6 éves korig 
legyen  ingyenes,  ezzel  a  családok  részvételét  próbálják  erősíteni.  A  fürdő  által  javasolt 
árváltozások  elfogadhatók,  ezek  között  az  A’la  Carte  étteremben  december  1-étől  az  italok, 
kávék, valamint masszázsok árát, február 1-étől az ételek árát mintegy 8 %-kal emelni kell. A 
gyógyászati  szolgáltatások  széles  körben  való  elérhetőségének  megteremtése  az  egyik 
legfontosabb fejlődési lehetőség, így gyógyászati csomagokat kell kialakítani, a szálló és a napi 
vendégek  vonatkozásában  is  legyenek  meg  az  egy  és  két  hetes  ciklusban  felhasználható 
csomagok.  Fontos,  ezért  fokozott  hangsúlyt  kell  fektetni  a  helyi  és  környékbeli  cégekkel  a 
kedvezményes szolgáltatási szerződések megkötésére, melyek a corporate-szerződések. A helyi 
és  környékbeli  szállodákkal,  panziókkal  együttműködés  kialakítása,  részükre  kedvezményes 
csomagok  kialakítása  megoldandó  feladat.  Szentgotthárd  felé  nyitás  nagyon  lényeges 
momentumnak  kell  lenni  a  fürdő  életében,  ide  propaganda  kell  és  kedvcsináló  programok. 
Szentgotthárdi lakcímkártyával rendelkező lakosok 50 %-os kedvezményre jogosultak legyenek 
hétfőtől csütörtökig, ide nem beleértve a bérletvásárlásokat. A kedvezmény nem vehető igénybe a 
hét további napjain és ünnepnapokon. 

Dr. Reisinger Richárd:
Részben ő is a propaganda és város felé nyitás megfontoláshoz szól hozzá. Mostantól fogva a 



képviselő-testület részéről szeretnék, ha érzékelné a fürdő vezetése az olyan szemléletváltást is, 
mint  amit  az  előbb  is  felhozott.  Ha  itt  pályázatokról  van  szó,  akkor  nem feltétlenül  külsős 
cégeknek kell kiszervezni az olyan feladatokat, amit a fürdő saját maga is el tud látni, ez a múlt. 
Másrészt  elég  sok  szentgotthárdi  rendezvény  van,  ahol  pl.  vendéglátói  tevékenységre  cégek 
adnak ajánlatot és végül nyernek el ajánlatot. Azt szeretnék, hogy a fürdő is minél aktívabban 
venne részt akár a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által bonyolított rendezvényeken, akár az 
Önkormányzat által bonyolított rendezvényeken egyfajta éttermi vendéglátás és az állófogadások 
lebonyolításához. Szerinte apparátusa van a fürdőnek, az alkalmazottaknak van tehetsége hozzá, 
van kapacitás, bátran szeretné javasolni, hogy az Önkormányzat saját 100 %-os tulajdonú cége 
részesedjen ezekből az előnyökből, kéri, hogy ezt a fürdő fokozottan használja ki.

Huszár Gábor:
Ezzel kapcsolatban azt az ígéretet tudja tenni, hogy amennyiben az elkövetkező időszakban a 
képviselő-testületnek  lesz  egy  közös  összejövetele,  akkor  azt  az  első  alkalommal  a  fürdő 
éttermében kívánják lebonyolítani úgy, hogy fizetnek érte. A határozati javaslat 1./ pontjához egy 
egyéni  indítványt  tesz,  az  utolsó  mondat  kimaradna,  mely  a  következő:  ,,A  konkrét 
intézkedésekről az ügyvezető köteles cselekvési tervet készíteni és arról határidők és felelősök 
megjelölésével  köteles  a  2010.  decemberi  ülésre  tájékoztatást  adni.”  Ezt  nem  így  gondolja, 
hanem úgy, hogy a fürdő vezetése az intézkedéseket köteles végrehajtani, ezt teszi fel egyéni 
indítványként először szavazásra.

Kardosné Kovács Márta Mária:
A határozati javaslat 2./ pontjához egy önálló indítványt tesz. A Munkacsoport tagjai sorába az 
alpolgármestert javasolja felvenni.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

292/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a  100  %-os  önkormányzati 
tulajdonban álló Gotthárd – Therm Kft ügyvezetőjét kötelezi arra, hogy a jelen Előterjesztés 1. 
számú  mellékletében  foglalt,  „A  St.  Gotthárd  Spa  &  Wellness  szentgotthárdi  fürdő 
működtetésével  kapcsolatos  javaslatok”  című  dokumentumban  előírtak  haladéktalan 
megvalósítását. A javaslat pontjai közül már december 01-től be kell vezetni az új nyitvatartási 
rendet (1.-2. pont), továbbá a kifejezetten szentgotthárdiak számára szóló kedvezményeket (12. – 
13.  pont).  A javaslat  valamennyi  pontját  folyamatosan meg kell  valósítani,  ennek legkésőbbi 
határideje  2011.  február  01.  A fürdő  ügyvezetője,  vezetése  a  megfogalmazott  intézkedéseket 
köteles végrehajtani.

Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Munkacsoportot kiegészíti Dr. 
Reisinger  Richárd alpolgármesterrel.  A Munkacsoportot  felkéri  további  intézkedési  javaslatok 
megfogalmazására a fürdő- és a Gotthárd-Therm Kft kapcsán a korábban elvégzett átvilágítás 
kapcsán megfogalmazható teendőkről.



Felelős: teendők  megfogalmazásáért:  Huszár  Gábor  polgármester  valamint  a  Munkacsoport 
tagjai.

1. számú melléklet

A St. Gotthárd Spa & Wellness szentgotthárdi fürdő működtetésével kapcsolatos javaslatok

1.) Nyitvatartási idő módosítása:

Uszoda, fitnesz részleg:
Hétfőtől-csütörtökig: 06:30-20:00
Péntek:  06:30-21:00
Szombat:  09:00-21:00  /hotel 08:00-21:00/
Vasárnap:  09:00-20:00  /hotel 08:00-20:00/
Élményfürdő
Hétfőtől-csütörtökig:10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  09:00-21:00
Vasárnap:  09:00-20:00
Szaunapark:
Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  10:00-21:00
Vasárnap:  10:00-20:00
Wellness szolgáltatások (masszázs):
Hétfőtől-péntekig:     10:00-18:30
Szombat-vasárnap:  10:00-19:30
Gyógyászat:
Hétfőtől-péntekig:     10:00-14:00

2. A melegkonyhás étterem nyitvatartási ideje 11 órától 18 óráig elégséges.
3. A biztonsági őrzés kiszervezését meg kell oldani.
4. A négyórás belépőjegyet továbbra is fenn kell tartani.
5. Az úszójegy ára max. 750,- Ft/fő legyen meghatározva két órára, az ún. „pótdíj”újabb két óra 
megvásárlása. 
6. Nyugdíjas belépő 62 év felett vásárolható, ára 2600 Ft legyen.
7. Gyermek élményfürdő 6 éves korig legyen ingyenes.
8. A fürdő által javasolt  árváltozások elfogadhatók : az A’la Carte étteremben az italok, kávé 
árának december 1-től, az ételek árának 2011. február 1-től , masszázsok árának 8 %-os emelése 
december 1-től való emelése.
9. A gyógyászati szolgáltatások széles körben való elérhetőségének megteremtése egyik 
legfontosabb fejlődési lehetőség. Gyógyászati csomagok kialakítása történjen meg mind a szálló, 
mind a napi vendégek vonatkozásában.
10. Fontos, ezért fokozott hangsúlyt kell fektetni a helyi és környékbeli cégekkel kedvezményes 
szolgáltatási szerződések megkötésére  (corporate-szerződést).
11.  A  helyi  és  környékbeli  szállodákkal,  panziókkal  együttműködés  kialakítása,  részükre 
kedvezményes csomagok kialakítása megoldandó feladat.



12. Szentgotthárd felé nyitás nagyon lényeges momentumnak kell lenni a Fürdő életében, a kezdő 
időpont december 1. legyen – hangsúlyos propagandával, kedvcsináló programmal.
13.  Szentgotthárdi  lakcímkártyával  rendelkező  lakosok  legyenek   50%-os  kedvezményre 
jogosultak hétfőtől csütörtökig, ide nem értve a bérletvásárlásokat. A kedvezmény nem vehető 
igénybe a hét további napjain és  ünnepnapokon.

25./ Napirendi pont:
Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottság 
elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta Mária:
Ismerteti  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  javaslatát.  A bizottság  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal szerezzen be további információt a TISZK-
nél történt szervezeti változásokról és ennek birtokában hozzon a képviselő-testület döntést.

Dr. Reisinger Richárd:
Nem szakértője az ügynek, a TISZK szakképzési társulás, ami alapján a III.  Béla Szakképző 
Iskola Szentgotthárdon jogosulttá válik normatíva lehívására. Ezért volt ez a TISZK társulás. A 
legutóbbi alkalommal a közgyűlésen ő vett részt, akkor kaptak egy költségvetés tervezetet, a jövő 
évi  működési  kiadásokra  volt  kihegyezve  leginkább  a  költségvetés  tervezete,  tehát  ennek  a 
társulásnak  a  működése.  Akkor  olyan  információik  voltak,  hogy  ezt  a  működést  pályázati 
forrásból fedezték, ez a pályázati forrás kiapadt, ezért a társult tagoknak, így Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának is zsebbe kell nyúlnia és ki kell egészítenie a társulás költségvetését, plusz 
pénzekkel kell a működéshez hozzájárulnia. A Polgármesteri Hivatal árgus szemei jóvoltából egy 
olyan tényre derült fény, hogy egy-két kérdés a TISZK közgyűlésének írásos előterjesztéséből 
hiányzott,  ez  a  költségvetés  nem minden esetben,  illetve  nem feltétlenül  adott  valós  képet  a 
társulás gazdálkodásáról, olyan lényeges kérdéseket nem mutattak ki az írásos előterjesztésben, 
hogy a rendkívül nagy összegű szakképzési hozzájárulásokat és egyéb forrásokat, amelyeket a 
TISZK  elkülönített  bankszámláján  tartanak  nyilván,  az  ebből  adódó  kamat  bevételek  mire 
fordítódtak 2010-ben és jövőre mire fordítódnának, valamint a törvény által előírt a szakképzési 
hozzájárulásból  képezett  3  %-os  forrással  ugyancsak  működési  költségként  gazdálkodhat  a 
TISZK, erről a 3 %-ról sem emlékezett meg ez az írásos előterjesztés. Ezért a Pénzügyi Irodával 
és  jegyzővel  egyeztetett  javaslatuk  arra  vonatkozna,  hogy  most  névértéken  ne  döntsenek  a 
társulás  költségvetésének  elfogadásáról,  hanem  tegyenek  fel  ezekre  a  kérdésekre  vonatkozó 
kérdést  a  társulás  felé,  a  válaszok  ismeretében  fognak  tudni  állást  foglalni  a  jövő  évi 
költségvetésről. Ismerteti a határozati javaslatot: Szentgotthárd Város Önkormányzata a TISZK 
Társulási  Tanács  költségvetésének  egyes  kérdéseiről  részletes  tájékoztatást  kér,  ezen  belül  a 
TISZK  rendelkezésére  bocsátott  források  kamatbevételeinek  elszámolásáról  és  a  3  %-os 
szakképzési  hozzájárulás,  mint  a  működési  kiadások  fedezetének  a  forrásáról  szeretne  az 
Önkormányzat bővebb tájékoztatást kapni a TISZK-től.



Huszár Gábor:
Az egyszerűbb megfogalmazás az, hogy a szakképzési hozzájárulás kamatai nincsenek a TISZK-
nél feltüntetve, egy évig ott pihentetik a pénzt, amit ők sajnos jogosultak visszatartani. A TISZK 
ezt nem tünteti fel a gazdálkodásában, ezenkívül az Önkormányzattól több mint 4 millió Ft-ot kér 
különböző indokok alapján. Ezért mondja az Önkormányzat azt, hogy amikor tisztán lát, akkor 
majd  szavaz  a  képviselő-testület  igennel  vagy  nemmel.  Addig,  amíg  a  TISZK-ben  lévő 
önkormányzatok  mindegyike  nem  szavaz  egységesen,  addig  a  társulás  nem  tud  továbblépni 
ebben a kérdésben. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kiegészítés?

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

293/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vasi  TISZK Társulási  Tanácsa 
költségvetésének egyes kérdéseiről szóló Előterjesztés kapcsán a következő ülésen azt követően 
tud  döntést  hozni,  ha  a  benyújtott  2011.  évi  költségvetés  –  tervezetből  ki  nem  olvasható, 
következő kérdésekben részletes tájékoztatást kap:

- a Vasi TISZK-hez befizetett és a Vasi TISZK-hez tartozó oktatási intézményekhez 2010-
ben  ki  nem  utalt  szakképzési  hozzájárulások  lekötéséből  származó  kamatbevételek  a 
bevételi oldalon milyen összeget tesznek ki és hol szerepelnek?

- a  szakképzési  hozzájárulás  3  %-a  a  működési  kiadások  fedezetének  forrásaként 
felhasználható – ennek összegéről és mértékéről a bevételi oldal nem rendelkezik.

A  felsorolt,  bevételi  oldalon  elszámolható  összegek  létében  a  tagok  hozzájárulása 
mérsékelhető lenne.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

  Jakabné Palkó Edina irodavezető

26./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület RÉGIÓHŐ Kft felé felhalmozott tartozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?

Dr. Haragh László:
Ismerteti az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát. A bizottság 3 
igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással javasolja elfogadásra a határozati javaslat 
1./ pontját.
A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 2./ pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:



A Képviselő-testület  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  gazdálkodásának  átláthatóságában 
érdekelt.  Felkéri  az  Egyesület  Elnökét,  hogy  2011.  január  10-ig  biztosítson  lehetőséget  a 
Pénzügyi  Bizottság képviselői  részére  és  egy kulturális  szakmát képviselő személy részére  a 
2005.  09.  01-től  kezdődő  időszak  számviteli  bizonylatainak,  szerződéseinek,  teljesítési 
igazolásainak, jegyzőkönyveinek minden részletre kiterjedő betekintésére.
A bizottság javasol lehetőséget biztosítani a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökségének a 
vizsgálati  jegyzőkönyv  megállapításainak  a  véleményezésére.  Ezzel  a  kitétellel  javasolta  a 
bizottság a határozati javaslatot elfogadni.

Huszár Gábor:
Azt gondolja, azt szinte felesleges megfogalmazni, hogy  a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
elnökségének  jogában  áll  ezt  véleményezni,  erről  nem  kellene  külön  szavazni,  ez  teljesen 
természetes az ő olvasatában. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolta egyéb 
más szakember bevonását, hiszen itt a számlák átnézéséről van szó. Nem zárkózik el ettől.

Kardosné Kovács Márta Mária:
Ismerteti a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat 1./ pontjának első 3 sorát.
A  bizottság  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
gazdálkodásának átláthatósága kapcsán a 2./  pontban foglaltakat azzal,  hogy 2005. 09.  01-től 
kerüljön  sor  a  számviteli  bizonylatok,  teljesítési  igazolások,  jegyzőkönyvek minden  részletre 
kiterjedő  betekintésére,  melyet  egy  munkacsoport  végezzen,  aminek  tagjai  Kuntárné  Standor 
Ilona és Dancsecsné Kovács Andrea bizottsági tagok és Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, aki 
a szerződéseket tekinti át. Határidő a vizsgálat elvégzésére 2011. 01. 10.

Dömötör Sándor:
Tegnap a bizottsági ülésen elhangzottakat nem ismétli meg, hiszen azok nagy része mindenki 
előtt  ismert.  Csodálkozik  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  vezetőjén,  aki  egy 
hatalmas  kultúrát  támogató  ember  és  aktívan  is  részt  vesz  a  kulturális  életben,  miért  nem 
javasolja a Jogi,  Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság azt,  hogy ezen vizsgálatok során egy 
olyan, szakmai oldalról is elfogadható személy legyen ebben a bizottságban, aki egy-két kérdésre 
lehet,  hogy  konkrétabban  tud  választ  adni,  mint  csak  maguk  a  számlák.  Szeretné,  ha  az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által megfogalmazott javaslatot, mely 
szerint  szakmai  oldalról  is  legyen  egy  személy  a  munkacsoportba,  a  Jogi,  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési Bizottság is támogatná.

Kardosné Kovács Márta Mária:
Célzott volt Dömötör képviselő felvetése. A maga részéről a következőt szögezi le: úgy gondolja, 
a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületben  szakmai  munka  folyik,  tehát  feltételezi  azt,  hogy 
megfontoltak  voltak  azok  a  döntések.  A  pénzügyi  vizsgálat  és  az  alpolgármester  által  a 
szerződések megvizsgálása szerinte elégséges lesz. Alapjában ő nem feltételezi, hogy ott komoly 
gondok lennének és azt gondolja, nem kell oda még szakmai harmadik, negyedik személy, aki ezt 
még meg fogja állapítani.

Dr. Reisinger Richárd:
A bizottsági ülésen az volt a javaslata, arra is figyelemmel, hogy egy bizottság annál kevésbé 
hatékony,  minél  nagyobb  vízfejből  áll.  Minél  több  tagból  áll  egy  bizottság,  annál  kevésbé 



hatékony. Kimondottan ezekre a gazdaságossági,  célszerűségi kérdésekre terjed ki a  vizsgálat 
figyelme,  a  bizottságban  azt  javasolta,  hogyha  egyébként  szakmai,  kulturális  szempontból 
lennének az elnökségnek az Önkormányzat megállapításaival szemben aggályai, kritikái, akkor 
azokat  utólag  megtehetik,  mint  ahogy  a  határozati  javaslatban  bele  van  foglalva.  Ha  ők 
valamilyen kérdésről kritikus megállapítást tesznek, szakmai oldalról védhető, akkor az utólag is 
megtehető és az elnökség bármikor saját hatáskörben felkérhet szakértőket, bár nem tudja, miért 
volna szükség külső szakértőre, hiszen úgy gondolja, az elnökség minden egyes tagja és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület dolgozói teljes mellszélességgel szakmai programot képviselnek, tehát 
most még egy szakmai embert egy ilyen munkacsoportban szerinte kár volna beválasztani.

Huszár Gábor:
Tegnap a  bizottsági  ülésen  ő  is  azt  mondta,  nincs  annak semmi akadálya,  hogy egy külsős, 
kultúrát magáénak érző szakember még bent legyen a munkacsoportban. Felül kell írni a saját 
álláspontját, most már számára teljesen egyértelmű, hogy a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
munkatársainak ott kell lenni, elő kell venni a számlákat, ahhoz kommentárokat kell fűzni, ki 
tudja jobban, mint ők saját maguk? Miért kellene ehhez egy külsős tagot delegálni? Ő is azt látja, 
hogy oda kell menni a három embernek bekérni azokat a dolgokat, amiket az elmúlt négy évben 
át kell pörgetni és ott ülnek a Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai velük egy asztalnál 
és  felelnek  a  kérdésekre,  amelyek felvetődnek.  Honnan tudná  ezt  a  Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  munkájában  közvetlenül  nem  bekapcsolódott  külsős  ember  magyarázni  vagy 
képviselni? Nem igazán látja az értelmét.

Dömötör Sándor:
Mindezek ellenére amellett voksol, hogy csak a száraz számlák átnézése önmagában nem elég. A 
számlák  mögött  kulturális  tevékenység  van,  a  számlák  mögött  emberek  vannak.  A tegnapi 
előterjesztés teljes szövege azt sugallja és azt diktálta a számára, igenis szükség van arra, hogy 
egy kulturális szakember is részt  vegyen ebben a munkacsoportban, így az esélyegyenlőséget 
megkapja a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, amit a munkacsoport meg akar nézni és el akar 
bírálni.  Abban az esetben  esélyegyenlőségről  szó sincs,  ha csak  egy oldalról  történik meg a 
vizsgálat. Tehát nyomatékosan kéri a lehetőséget, hogy egy kulturális szakember is részt vegyen a 
munkacsoportban, szavazza meg ezt a képviselő-testület. Egyetért az alpolgármesterrel abban, 
hogy minél többen vannak egy munkacsoportban, bizottságban, annál jobban oszlik a felelősség, 
esetleg egy-két dolog elsikkadhat, de meggyőződése, ha ebben a munkacsoportban egy kulturális 
szakember is részt vesz, akkor ennek a bizottságnak hatékonyabb, következetesebb és pontosabb 
lesz a munkája.

Virányi Balázs:
Megnyugtatja Dömötör képviselőt, hogy a kulturális munka az itt elhangzottak alapján nem lesz 
nem figyelembe véve, a vizsgálat szerinte nem lesz egyoldalú, ugyanakkor annak az alapját ki 
nem  fizetett  számlák  képezik,  amik  egyértelműen  a  gazdálkodás  témakörében  tartoznak. 
Emlékezteti  képviselőtársát  arra,  hogy  minden  év  januárjában  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnek be kell számolnia az előző évben végzett munkáról, erre 30-40 oldalas anyagokat 
szokott a képviselő-testület kapni. Tehát ott is lehetősége lesz az Egyesületnek arra, hogy ezzel a 
témával foglalkozzon, nem fog elsikkadni. Ő sem javasolja, hogy a munkacsoport munkája ezzel 
még kibővítésre kerüljön, hiszen itt nem erről van szó, itt a gazdálkodást kell megvizsgálni.



Huszár Gábor:
Megkérdezi,  hogy  kíván-e  valaki  hozzászólni,  kiegészítést  tenni?  Megkérdezi  az  Egyesület 
elnökét, hogy szeretne-e néhány gondolatot elmondani?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett azzal, 
hogy  Szalainé  Kiss  Edina,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  elnöke  kifejtse  a  témával 
kapcsolatos álláspontját.

Huszár Gábor:
Kéri Szalainé Kiss Edina elnököt, hogy röviden és tömören mondja el véleményét, mert mindkét 
bizottság előtt kifejthette már az álláspontját.

Szalainé Kiss Edina:
Mint  ahogy  elmondta  mindkét  bizottsági  ülésen,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  áll 
rendelkezésére  a  munkacsoportnak.  Egyetlen  dolgot  most  megint  elfelejtettek,  az  nem került 
górcső alá. A kiindulási pont, mint mondta mindkét bizottsági ülés alkalmával, az együttműködési 
megállapodás. Természetesen a munkacsoport munkájában teljes mellszélességgel részt vesz az 
Egyesület, mindent a rendelkezésére bocsát, de akkor is azt gondolja, hogy az együttműködési 
megállapodás az,  ami a  kiindulási  alap.  Amit  elmondott  mindkét  bizottsági  ülésen,  ebben az 
előterjesztésben voltak már úgymond előremutató megállapítások, amik arra vonatkoztak, hogy 
elvárták volna a takarékos gazdálkodást. Valami hasonló megfogalmazást olvasott, csak egyszer 
olvasta,  valaki  a  kezébe  adta  a  határozati  javaslatot,  nem emlékszik  rá  pontosan.  Tegnap  is 
elhangzott a bizottsági ülésen, hogy ez majdhogynem már a rágalmazás határát súrolja. Szeretné 
mindenekelőtt  kihangsúlyozni  azt,  oly  sokszor  elhangzik  az,  mely  szerint  a  Pannon  Kapu 
Kulturális Egyesületnek mennyi a kifizetetlen számlája, az előterjesztésben is le van vezetve, 
hogy miért van az Egyesületnek ennyi tartozása. Csak sajnos azok a tények, amik le vannak ott 
írva, azok nem az együttműködési megállapodásnak, illetve az Egyesület mérlegének megfelelő 
adatot tartalmaznak. Csak erre a pontra szeretné újra felhívni a figyelmet, tehát a kiindulópont az 
együttműködési  megállapodás  megvizsgálása,  a  másik  oldalon  pedig  a  mérlegeknek  a 
megvizsgálása és természetesen utána jönnek a szerződések és a számlák. Bármilyen kérdés van 
akár most, akár a vizsgálat folyamán, az Egyesület áll rendelkezésre.

Huszár Gábor:
Amióta ez a vizsgálat felvetődött, minden percben és órában csak erősebb az az érzése, hogy 
bizony kell hogy tisztán lássanak, ezért jó szívvel kell venni ezt az átfogó áttekintést. Szavazásnál 
először a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, amely arról 
szól,  hogy három fővel  álljon  fel  a  munkacsoport.  Jelzi  a  képviselő-testület  felé,  valamint  a 
Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  vezetése  felé,  hogy a  fejüket  nem dughatják  a  homokba, 
bármennyire is nem javasolta a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, hogy a határozati 
javaslat hátralévő részével foglalkozzon a képviselő-testület, neki polgármesterként kötelessége 
ezzel  kapcsolatban a  RÉGIÓHŐ Kft-vel  tárgyalásokat  kezdeni,  tehát  a  határozati  javaslat  3./ 
pontjaként feltenné, mert azt nem tehetik meg, hogy nem vesznek tudomást a tartozásokról.

A képviselő-testület a határozat 1.) pontjának első 3 sorát 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
az 1.) pont további részét egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással 
elfogadva,  a 2.  pontját  8 igen szavazattal  és  1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot 
hozza:



294/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület Régióhő Kft-nél felhalmozott tartozásainak rendezésére az önkormányzat költségvetési 
helyzetére tekintettel támogatást biztosítani nem tud.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnek  a  Régióhő  Kft  irányába  fennálló  tartozás  rendezése  ügyében  felkéri  a 
polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a Színház épületének tulajdonosa 
képviselőjeként  kezdjen  tárgyalásokat  a  Régióhő  Kft  vezetőjével  a  keletkezett  tartozás 
rendezésének  lehetséges  módjáról:  a  tartozás  átütemezéséről,  halasztásáról,  vagy  egyéb 
lehetséges  megoldásokról.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület 2011. évi támogatása során a távhőtartozás rendezése érdekében kötendő megállapodás 
függvényében az éves támogatásból a tartozás rendezéséhez szükséges összeget visszatarthatja. 
Mindezekhez a szükséges megállapodásokat elő kell készíteni.

Felelős: a tárgyalások lefolytatásáért Huszár Gábor polgármester
Határidő: 2010. decemberi testületi ülésig

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület  gazdálkodásának  átláthatóságában  érdekelt.  Felkéri  az  Egyesület  Elnökét,  hogy 
biztosítson lehetőséget a most létrehozandó Munkacsoport részére a 2005. 09.01-től eltelt időszak 
számviteli  bizonylatainak,  szerződéseinek,  teljesítési  igazolásainak,  jegyzőkönyveinek  minden 
részletre kiterjedő áttekintésére. A képviselő-testület ehhez Munkacsoportot hoz létre, melynek 
tagjai:  Dr.  Reisinger  Richárd  alpolgármester,  valamint  a  Jogi,  Pénzügyi  és  Városfejlesztési 
Bizottság két bizottsági tagja: Kuntárné Standor Ilona és Dancsecsné Kovács Andrea.

Felelős:  Szalainé Kiss Edina Elnök
              a Munkacsoport tagjai 
Határidő: A vizsgálat lefolytatására: 2011. január 10.

Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 17.17 órakor távozott az ülésről.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 17.17 órakor megszakítja a nyílt ülést és 
közmeghallgatást rendel el.

A képviselő-testület 17.18 órakor, a közmeghallgatás végén nyílt ülésen folytatja a munkáját.

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések)

Labritz Béla:
Három környezetvédelemmel kapcsolatos témát ismertet röviden a képviselő-testülettel, illetve a 
lakossággal.  Az  ütemtervnek  megfelelően  elkezdődött  a  szentgotthárdi  gát  duzzasztónak  a 
felújítása, az utat a gépjárművek részére építik a Vízmű és a gát közötti területen. A Vízügynek az 
a kérése, hogy a lakosság türelmét kéri a beruházás, illetve az átépítés, felújítás idejére. A másik 
oldalon, a Pável Ágoston lakótelep részéről is történik majd megközelítés, itt a nagy betonlapok 



lesznek lehelyezve annak érdekében, hogy a közművek ne sérüljenek meg. Valamennyien várják 
és ha minden úgy halad, ahogy az a tervekben szerepel, akkor egy év múlva egy gyaloghíddal és 
egy teljesen felújított gáttal, csúszdával és hallépcsővel bővülhet a szentgotthárdi gát.
A másik téma szintén vízüggyel kapcsolatos, Cziráky László úr, illetve Virág János úr a Horgász 
Egyesület részéről keresték meg őt,  hogy vegyék fel a kapcsolatot a Vízügyi Igazgatósággal. 
Mindenki által kedvelt a vápa területe, a Horgász Egyesületnek megvannak a pénzügyi forrásai 
arra,  hogy  egy  harmadik,  egy  nagyobb  területű  tavat  építsenek  ki  Rönök  irányában  a  vápa 
területén a Lahm patak kibővítése céljából és ehhez a Vízügyi Igazgatóság hozzájárult. A jövő hét 
folyamán  egy  közös  bejárással  a  vápának  a  tervezője,  illetve  a  gátért  felelős  mérnök,  a 
szentgotthárdi vízügyi dolgozók, illetve a Horgász Egyesület, valamint saját maga részt vesznek 
ennek a felmérésében. Valószínűleg el fog készülni egy harmadik tó a horgászok, kirándulók, 
turisták örömére a vápa területén.
A harmadik téma a lakosság teljes körét  érintő bejelentés.  A Müllex Kft  elkezdte  a  használt 
sütőolaj  begyűjtésével  kapcsolatos  koncepciónak  a  kidolgozását,  illetve  postázását.  Mindenki 
tájékoztatva  lesz  arról  a  formáról.  A városközpontban  élők  a  zöld  szigetek  mellett  felállított 
tárolóedényekben, a városrészeken, illetve a külterületeken pedig az októberi képviselő-testületi 
ülésen bemutatott edényben fogják gyűjteni a háztartási sütőolajat.

Dömötör Sándor:
Tudomása szerint jelenleg felújítás alatt van, illetve fel lesz újítva a Múzeum épülete és annak a 
környéke. Ennek kapcsán keresték meg többen. A mellette lévő butiksor mögött egy parkoló áll 
rendelkezésre, ahol egyirányú forgalom van. Ennek a kifelé való közlekedése a Múzeum előtti 
téren  történik  meg,  ahol  rendkívül  rossz,  szinte  csak  földút  van  pillanatnyilag.  A múzeum 
képviselőjénél ebből a szempontból érdeklődött és tárgyalt, aki annyit mondott, hogy a Múzeum 
előtti teret is fel fogják újítani és az út azon a részen biztosan jobb állapotba fog kerülni. Onnét 
viszont van egy magánüzlet, és a Hunyadi szobor mögötti területen nagyon célszerűnek tartaná, 
ha  az  Önkormányzat  jövő  évi  költségvetésében  bármilyen  formában  egy  minimális  összeget 
fordíthatnának arra, hogy az az útszakasz is felújításra kerüljön. Ott hatalmas tócsák voltak még 
az  elmúlt  napokban  is,  de  rövid  idővel  ezelőtt  ezek  a  nagy  lyukak  valamilyen  törmelékkel 
betömésre kerültek. A víz állt bennük és az arra közlekedő autók folyamatosan beterítették az ott 
lévő magánházak kerítését, kapuját és a falát. Az a kérés az ő részükről, hogyha ez az útszakasz a 
Múzeummal együtt nem kerül felújításra, akkor azt a rövid szakaszt mindenképpen próbálja meg 
megoldani az Önkormányzat saját hatáskörében.



Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni az ülésteremben megjelentek 
munkáját  és  a  kedves  televíziónézők  figyelmét,  mindenkinek  jó  egészséget  kíván  és  több 
napirend nem lévén a nyílt ülést 17.25 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a 
munkáját.

K. m. f.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Sütő Ferenc Dr. Reisinger Richárd
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő
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Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  november  24-én 
17.17 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor, Dr. Haragh László,
Kardosné Kovács Márta Mária, Labritz Béla,
Sütő Ferenc, Vadász József és
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Boroznaki Éva megbízott fürdőigazgató.

Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és Sütő Ferenc képviselő.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy közmeghallgatás címén 
kíván-e  valaki  kérdést,  észrevételt,  hozzászólást  intézni  a  képviselő-testülethez?  Ezzel  a 
lehetőséggel  nem  élt  senki,  ezért  Huszár  Gábor  polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  a 
közmeghallgatást 17.18 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a munkáját.



K. m. f.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Sütő Ferenc Dr. Reisinger Richárd
Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő


