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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én
14.00 órakor megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dömötör Sándor, Dr. Haragh László,
Kardosné Kovács Márta Mária, Labritz Béla,
Dr. Reisinger Richárd, Sütő Ferenc,
Vadász József, 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,
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese,
Kuntárné Standor Ilona, Dancsecsné Kovács Andrea, Vörös Gábor
és Pénzes Tibor.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kardosné Kovács Márta Mária és Dr. Haragh László képviselők.

A Himnusz hangjai után Dömötör Sándor képviselő tisztelettel köszönti az alakuló ülésen
megjelenteket, a polgármester urat, a képviselőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a kedves
vendégeket és minden kedves televíziónézőt. Korelnökként megnyitja az alakuló ülést. Felkéri a
helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, Dr. Nátkainé Szőke Gabriellát, hogy adjon
tájékoztatást a 2010. október 3-i választásról, ismertesse a választás eredményét és felkéri a
megbízólevelek átadására.

Dr. Nátkainé Szőke Gabriella:
Tisztelt Megjelentek!
2010. október 3-ára tűzte ki Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását. Ugyanezen időpontra tűzte ki a szentgotthárdi helyi választási
bizottság a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontját.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megválasztott, illetve a jelöltek,
jelölő szervezetek által delegált tagokból álló 13 szavazatszámláló bizottság, 13 szavazókörben
várta a választópolgárokat.
A településen a választás rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt.
Szentgotthárdon 6833 fő volt a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok
száma, mindössze egy választópolgárt vettek névjegyzékbe igazolás alapján a szavazás napján.
Szavazóként 3293 választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő választópolgárok 48,18
%-a.
A választás eredményes volt, mind a polgármester, mind az egyéni listás képviselő-választás
tekintetében.
A polgármester választás esetében a 3159 érvényes szavazólapon leadott érvényes szavazatból
Huszár Gábor mint független jelölt 1584, Viniczay Tibor György mint a FIDESZ-KDNP jelöltje
1575 érvényes szavazatot kapott, így Szentgotthárd város polgármestere Huszár Gábor úr.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. szerint
Szentgotthárdon egyéni listás választási rendszerben történt a települési képviselők választása. E
törvény értelmében a településen megválasztható képviselők száma 8 fő.
Képviselő jelöltekre 3248 érvényes szavazólapon 21.255 érvényes szavazatot adtak le a
választópolgárok. Az érvénytelen szavazólapok száma 45 volt.
Az egyéni listás képviselő választáson az induló 24 képviselőjelöltből egyéni listán képviselők
azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták.
Így Szentgotthárd város képviselő-testületének tagjai:
- Dr. Reisinger Richárd
független
1801 szavazat
- Virányi Balázs
független
1603 szavazat
- Labritz Béla
független
1395 szavazat
- Dr. Haragh László FIDESZ-KDNP
1213 szavazat
- Dömötör Sándor
független
1186 szavazat
- Kardosné Kovács Márta Mária független
1104 szavazat
- Vadász József
független
1092 szavazat
- Sütő Ferenc
FIDESZ-KDNP
1067 szavazat
Polgármester úrnak, képviselő asszonynak és a képviselő uraknak gratulál megválasztásukhoz.
Kívánja, hogy eredményes munkát végezzenek Szentgotthárd városáért az előttük álló négy
évben.
Átadja Huszár Gábor polgármester úrnak a megbízólevelet.
Felkéri a képviselő-testület tisztelt tagjait, hogy nevük elhangzása szerinti sorrendben vegyék át
megbízólevelüket.
Átadja a képviselőknek a nevük elhangzása szerinti sorrendben a megbízóleveleket.
Dömötör Sándor:

Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének a tájékoztatót. Felkéri a
képviselőket és polgármester urat a jelenléti ív aláírására. Megkérdezi a képviselőtársait, hogy
zárt ülés tartását személy
Kérdezi, hogy kéri-e valamelyik képviselő-társa zárt ülés tartását a személyi kérdésekről szóló
napirendek esetén, illetve a leendő bizottságok nem képviselő-testületi, jelenlévő tagjelöltjei
hozzájárulnak-e a bizottsági tagok megválasztásáról szóló napirend nyilvános tárgyalásához,
vagy kéri valaki a zárt ülés tartását? Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás ezzel kapcsolatosan,
kéri-e valaki a képviselők, jelenlévők közül zárt ülés megtartását személyi kérdésekben? Úgy
látja, hogy ezt nem kéri senki. Felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy az alakuló ülés
napirendi pontjairól és azok tárgyalási sorrendjéről a kiküldött meghívó alapján fog tárgyalni a
képviselő-testület. Javasolja, hogy ,,Szentgotthárd Város Önkormányzat folyószámla hiteléhez
biztosíték nyújtása”, valamint ,,A Gotthárd-Therm Kft gázdíj tartozása” című előterjesztéseket
sürgősségi indítványként a képviselő-testület vegye fel a napirendi pontok közé megtárgyalásra.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
239/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősségi indítványként felveszi a
napirendek közé a ,,Szentgotthárd Város Önkormányzat folyószámla hiteléhez biztosíték
nyújtása”, valamint ,,A Gotthárd-Therm Kft gázdíj tartozása” című előterjesztések
megtárgyalását.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg:
I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előadó: Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese.
2./ Napirendi pont:
A polgármester eskütétele.
Előadó: Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese.
3./ Napirendi pont:
A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
4./ Napirendi pont:
Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
5./ Napirendi pont:
A polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik.

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
6./ Napirendi pont:
SZMSZ módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
7./ Napirendi pont:
Bizottsági elnökök és bizottságokba képviselő tagok megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
8./ Napirendi pont:
Bizottságok képviselő-testületen kívüli tagjainak megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzat folyószámla hiteléhez biztosíték nyújtása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 7. sz. melléklet (Jogi, Pü. és Városfejl. Biz. jav.)
10./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm Kft gázdíj tartozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 7. sz. melléklet
II. EGYEBEK:
I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előadó: Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese.
Dömötör Sándor:
Felkéri Dr. Nátkainé Szőke Gabriellát, hogy az eskü szövegét olvassa előre.
A képviselők leteszik a képviselői esküt.
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella:
Felkéri a képviselőket, hogy az asztalukra helyezett esküokmányt írják alá.
2./ Napirendi pont:

A polgármester eskütétele.
Előadó: Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese.
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella:
A polgármesteri eskütétel következik, felkéri Huszár Gábor polgármester urat az eskütételre.
Felkéri polgármester urat is az esküokmány aláírására.
3./ Napirendi pont:
A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dömötör Sándor:
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, ezennel immár esküt tett képviselőkként,
illetve polgármesterként kezdik meg munkájukat. Felkéri Huszár Gábor polgármester urat, hogy
röviden ismertesse polgármesteri programját.
Huszár Gábor:
Tisztelt képviselő-testület, kedves vendégek!
Tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, aki figyelemmel kíséri a mai alakuló ünnepi ülést.
Külön köszönti a Szentgotthárdon és a Kistérségben élőket, akik a Gotthárd Televízió útján
kísérik figyelemmel a mai ünnepi ülést. Legelőször a maga és a megválasztott testületi tagok
nevében köszönetet mond mindenkinek, minden választópolgárnak azért a bizalomért, amivel
megtisztelték őket. Köszönetet mond Viniczay Tibor úrnak, a város volt polgármesterének azért a
fáradhatatlan munkáért, amellyel nyolc éven keresztül irányította, vezette Szentgotthárd várost.
Az elkövetkezendő négy év munkáját, irányvonalát négy alappillérre kívánja helyezni: „forró
szív”, „hideg vér”, „tiszta agy” és „erős hát”.
A szoros választási győzelmet egy hallatlanul erős média támogatottságú ellenféllel szemben csak
forró szívvel és lélekkel együttműködő csapat volt képes véghezvinni. A kampány során és ezen
túl Szentgotthárd egysége, egymás segítése, a közösségek erősítése a legfőbb céljuk. Ne feledje
senki, a fák az erdőben egyedül nőnek, de a gyökerük a talajban összeér. Sajnos vannak
néhányan, akik a város pénzügyi nehézségeit kihasználva hangulatkeltéssel, banki
tranzakciókkal, tartozásaik minél hamarabbi behajtásával a változás miatt vesztüket akarják. Kéri,
sőt felszólítja a város díszpolgárait, volt polgármestereket, a környék összes befolyásos emberét,
hogy tudásukkal, kapcsolataikkal, hasznos tanácsaikkal segítsék munkájukat. Segítsenek abban,
hogy döntéseiknek megfelelő kiszámítható háttere legyen. Ez csak hidegvérrel történhet.
Az országgyűlési választásokat követően egyik országgyűlési jeles képviselő nyilatkozta, hogy az
elmúlt évek alatt a közbeszerzési törvény, rövidítve „KBT” és a Bűntető Törvénykönyv, vagyis a
„BTK” nagyon közel kerültek egymáshoz. Ha ez így igaz országos szinten, akkor nekik is
kötelesség a szétválasztás és ebben való segédkezés. Döntéseiket tiszta fejjel, mérlegelve, erős
hittel kell meghozniuk.
A választási ígéreteik betartása, a még csak részben ismert pénzügyi lehetőségekhez igazítása,
intézményrendszerük szinten tartása, a város működőképességének a biztosítása a legnehezebb
feladat. Az átadás-átvétel megtörtént, de hitelszámla keretük elfogyott. Tartozásaik 100 millió Ftos nagyságrendűek. A feladatot azonban meg fogják oldani. Ha kell, pénzügyi vizsgálatot rendel
el a tisztán át nem látható ügyekben. Ezeket a döntéseket azonban csakis egyenes beszéddel,
szilárd jellemmel hozhatják meg. Tehát még egyszer: forró szív, hideg vér, tiszta agy, erős hát
kőbe vésve.

Megköszöni, hogy meghallgatták.
4./ Napirendi pont:
Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Dömötör Sándor:
Kéri a polgármestert, hogy javaslatát az alpolgármester személyére ismertesse.
Huszár Gábor:
Egyenes beszéd és erős hát - a választások alatt ígéretet tett több helyen, hogy azt a
képviselőtársát fogja alpolgármesternek jelölni, aki a legtöbb szavazatot kapta a
választópolgároktól, ezért Dr. Reisinger Richárdot tenné fel az alpolgármesteri tiszt szavazására.
Dömötör Sándor:
A törvény értelmében az alpolgármestert a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített
többséggel kell megválasztani. A hatályos SZMSZ 46. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazás
lebonyolítására egy legalább háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot kell megválasztani,
melynek tagjaira a következő javaslatot teszi: a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javasolja
Sütő Ferencet, Vadász Józsefet és Virányi Balázst, elnökének Kardosné Kovács Márta Máriát
javasolja. Kéri, hogy a jelöltekről egyenként szavazzon a képviselő-testület. A szavazás kézzel
történik.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
240/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választására a
titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnökéül
Kardosné Kovács Márta Mária képviselőt, tagjainak Sütő Ferenc, Vadász József és Virányi
Balázs képviselőket választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dömötör Sándor:
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy készítsék elő a titkos szavazást. Kéri a
polgármestert és a képviselőket, hogy a megkapott szavazólapok alapján adják le szavazatukat,
majd azt dobják az urnába. A Szavazatszámláló Bizottság összeállt és kéri, vonuljon el.
Dömötör Sándor képviselő, korelnök 14.29 órakor technikai szünetet rendel el.
A technikai szünet után a képviselő-testület 14.47 órakor folytatja munkáját.
Dömötör Sándor:
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Kardosné Kovács Márta Mária:
A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a munkáját, 9 db szavazólapot osztott ki. Ismerteti a
szavazás eredményét. Dr. Reisinger Richárd urat 9 szavazatból 8 igen szavazattal és 1
tartózkodással alpolgármesterré választotta a képviselő-testület.
Dömötör Sándor:
Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a jelentését és kéri, hogy adja át a
jegyzőkönyvet és a szavazólapokat a jegyző úrnak. Megállapítja a titkos szavazás
végeredményét, Dr. Reisinger Richárdot a képviselő-testület 8 igen szavazat és 1 tartózkodás
mellett alpolgármesternek megválasztotta. Kéri a jegyzőkönyvvezetőt ezen tartalmú határozat
rögzítésére.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
241/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Reisinger Richárd képviselő urat
alpolgármesterré megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Dömötör Sándor:
Felkéri Dr. Reisinger Richárdot, hogy tegye le alpolgármesteri esküjét.
Gratulál alpolgármester úrnak és kéri, írja alá az esküokmányt.
5./ Napirendi pont:
A polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Dömötör Sándor:
Kérdezi az előterjesztőt, a jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos anyaghoz?
Huszár Gábor:
Azért kért szót, mert javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármesterség társadalmi
megbízatásban történjen. Javaslatot tesz a törvényből eredő költségtérítésre és alpolgármesteri
fizetésre. Ez az összeg törvényi előírás minimuma 172.800.- Ft az alapilletmény, a költségátalány
pedig ennek a 20 %-a, kerekítve 35.000.- Ft. Egyúttal kéri a polgármesteri költségátalány
megállapításánál, hogy költségátalány formájában történjen a költségtérítés. Kéri ezt a
szavazásnál figyelembe venni. Kéri a szavazásból való kizárását és javasolja az
alpolgármesternek, hogy ugyanezt tegye.
Dr. Reisinger Richárd:
Ő is kéri a kizárását, egyúttal jelzi, hogy a választási vállalásának, vállalásuknak megfelelően a
képviselőkkel egyező mértékű tiszteletdíjáról fog lemondani, ennek az alakszerű határozatára a

következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Dömötör Sándor:
Mielőtt az érintettek szavazásból történő kizárása megtörténne, a polgármester részére a
következő illetményt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. A polgármester illetményét
hasonlóan az előző polgármester illetményével egyezően 483.200.- Ft-ban javasolja
megállapítani, a költségátalányát ennek 30 %-ában, azaz 144.500.- Ft-ban javasolja meghatározni
és javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel?
Huszár Gábor:
A kampány során vállaltaknak megfelelően a következő testületi ülésen, amikor a képviselői
tiszteletdíjak meg lesznek állapítva, ő ugyanolyan mértékben kérni fogja ennek a pénznek egy
bizonyos számlára való átutalását. Megkérdezi, hogy van-e más kérdés?
Dr. Dancsecs Zsolt:
Az alpolgármestertől kellene egy kifejezett nyilatkozat ezzel az átalánnyal kapcsolatosan,
amennyiben kéri ennek a megállapítását, akkor neki ezt kifejezetten nyilatkozni kellene most a
jegyzőkönyvbe.
Dr. Reisinger Richárd:
Kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri.
Dömötör Sándor:
Megkérdezi, hogy van-e más észrevétel, kérdés? Először arról szavaz a képviselő-testület, hogy a
következő két szavazásból, illetve szavazásnál a polgármestert és az alpolgármestert ki kell zárni
a szavazásból, nyilvánvalóan a saját illetményeiknek a megszavazásával kapcsolatosan kell a
kizárást foganatosítani.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
242/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Huszár
Gábor polgármestert „A polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb
juttatásaik” című napirend döntéshozatalból kizárja a saját illetményére és egyéb juttatásaira
vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Dömötör Sándor korelnök
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
243/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség miatt Dr.
Reisinger Richárd alpolgármestert „A polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és

egyéb juttatásaik” című napirend döntéshozatalból kizárja a saját tiszteletdíjára és egyéb
juttatásaira vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag (8 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
244/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester illetményét 2010. október 3. napjától 483.200.- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető - főtanácsos
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Reisinger Richárd
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14. napjától 172.800.Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos
3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester költségátalányát 2010. október 3. napjától illetménye 30
%-ában, azaz 144.500.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina irodavezető
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Reisinger Richárd
társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát 2010. október 14. napjától
35.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Dömötör Sándor:
Ezen a ponton átadja az ülés vezetését Huszár Gábor polgármester úrnak.
6./ Napirendi pont:
SZMSZ módosítása.

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert változik a bizottsági struktúra. Változik nagy
részben azért, mert kevesebb képviselővel kell a várost irányítani. Változik azért is, mert ennek a
struktúrának a felállításánál pénzügyi szempontokat is figyelembe kellett venniük. Röviden
ismerteti azt a struktúrát, ahogyan felállnának a képviselő-testületben megválasztott tagok által a
bizottságok. Két csúcsbizottság lenne, az egyikbe az átbeszélések során a pénzügyi,
városfejlesztési és jogi feladatokat tennék, ez a bizottság Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság címen minden idetartozó feladatot tárgyalna. A másik nagyon nagy hatáskörű bizottság,
ahova az oktatás, a sport, az egészségügy, szociális ügyek, kultúra, külkapcsolatok,
környezetvédelem tartozna, illetve a bizottság majdan megválasztott külsős egyik tagjának a
feladata a városrészekkel való szoros kapcsolattartás. Azt gondolta, hogy egy pályázatot kellene
kiírni ennek a bizottságnak a nevére, de a jegyző jóvoltából javasol egy frappáns, ide vonatkozó
összefoglaló nevet és címet: Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. Ez lenne
a fő irányvonal, ezen kívül a 3. számú melléklet szerint kéri majd az SZMSZ elfogadását, ahol
ebben a bizottságban egy tanácsnoki feladatkört hoznának létre. Ez a tanácsnoki feladat
Szentgotthárdot sajnos érintő negatív természeti hatások kiküszöbölésére lenne hivatott, ezt
hivatott lenne megoldani. Egy környezetvédelmi tanácsnoki feladatot kíván adni. Megkéri a
jegyzőt, hogy két rövid gondolatban mondja el ennek a jogi hátterét.
Dr. Dancsecs Zsolt:
A tanácsnok az önkormányzati rendszer egyik „intézménye”, olyan mint a polgármester, vagy
mint a képviselő-testület, vagy mint a bizottság. A tanácsnok ugyanebbe a körbe sorolódik be.
Ennek a lényege, hogy vagy egy olyan szakember, aki egy speciális területet felügyel, ennek a
napi dolgaival is foglalkozik. Azokat a feladatokat látja el, amelyek ebben az esetben a
környezetvédelemhez kapcsolódó önkormányzati feladatok. Ahol képviselő-testületi döntésre van
szükség, abban természetesen a képviselő-testület fog dönteni, de a tanácsnok részleteiben
foglalkozna ezzel a környezetvédelmi területtel. Erre tekintettel adtak ki most írásban a kiküldött
anyaghoz képest egy másik 3. számú mellékletet, mert ez az, ami változik. Ennek a 3. számú
mellékletnek a végén látható a tanácsnok, itt láthatók azok a feladatok, – amennyiben a
képviselő-testület így létrehozza – amely feladatokban a továbbiakban el fog járni a tanácsnok. A
tanácsnoknak a megválasztására a bizottsági tagok megválasztásával egy napirendben kerülhet
majd sor a mai napon. Most az volna a lényeg, hogy az SZMSZ-be így kerüljön be ez és azt
követően lehet szó a választásról. Ha valakinek kérdése volna, szívesen megválaszolja.
Huszár Gábor:
A megfontolás itt is kettős volt. A legfontosabb az, hogy aki ezt a tanácsnoki feladatot betölti,
reményeik szerint sokszor el fog menni bizonyos konferenciákra és egyeztetésekre, az a személy
pozícionálva legyen. A pozícionálás azért fontos, hogy érdemben esetleg a legmagasabb szinten
is tárgyalni tudjon a tanácsnok az Önkormányzat nevében. Egy nagyon rövid kitérőt tesz, sokan
tudják a városban és el is terjedt a hír, hogy az új önkormányzati törvény értelmében van
lehetőség alpolgármesteri pozíció létrehozására úgy, hogy az egyik alpolgármester nem kell hogy
választott képviselő legyen, bizonyos feladatokkal határozott időre meg lehet bízni, ugyanakkor
ezt a határozott idő lejártával vissza lehet vonni. Neki szavazati joga nincs, viszont dolgozhat az
ügy érdekében napi 24 órát. Ha úgy hozná a sors, hogy felélednének a hulladékégető elleni
tiltakozással kapcsolatos feladatok, a Rábával kapcsolatos feladatok vagy bármi Szentgotthárdot

negatívan vagy pozitívan érintő feladatok, akkor élni kíván ezzel a lehetőséggel és kéri is a
képviselő-testület majdani felhatalmazását, hogy lehetőség legyen egy határozott idejű
alpolgármesteri pozíció betöltésére. A pozícionálása meg kell hogy történjen a
környezetvédelemért felelős személynek – egyelőre tanácsnokként. Ennek megfelelően kéri,
hogy az SZMSZ-t a 3. számú mellékletnek megfelelően megfogalmazottakkal fogadja el a
képviselő-testület. A szavazás itt is kézzel történik.
Virányi Balázs:
Elmondja, hogy az utolsó oldalon a 3. számú melléklet anyag legfelső bekezdését úgy látja, hogy
önmagában véve értelmetlen.
Huszár Gábor:
Amikor a képviselő-testület külön szavaz a bizottságokról, akkor lesz nevesítve. Most csak arról
van szó, hogy ez a pozíció kerüljön be az SZMSZ-be. Kéri a jegyzőt, hogy a hiteles szöveget
olvassa fel.
Dr. Dancsecs Zsolt:
Felolvassa az utolsó oldalt:
„- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére
szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi kérdésekben;
- javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására,
bemutatására és helyreállítására;
- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester
- javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;
- kezdeményezésére környezet- és természetvédelmi szempontból szakvéleményt nyilvánít
városfejlesztési és városrendezési kérdésekben
- javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;
- közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;
- figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati
végrehatásának alakulását;”
Elnézést kér, ha ez mind lemaradt, ennyi a teljes tanácsnoki feladat.
Dr. Reisinger Richárd:
Neki nem tetszik az Oktatási Bizottság elnevezése. Arról nem szavazott a képviselő-testület,
hanem a tanácsnokról. Ez volt a kérdése korábban, hogy csak a tanácsnokról szavazzanak, mert
az a meglátása, hogy az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága nem biztos,
hogy kifejezi azt a sok hatáskört, amivel foglalkozna a bizottság. Szerinte hagyományosan meg
kellene maradni azoknál az elnevezéseknél, amelyek korábban voltak egyrészt azért, mert az
erőforrás kifejezés a Pénzügyi Bizottság, a pénzügyi erőforrásokat is magába foglalja, tehát ilyen
szempontból megtévesztő, másrészt azért, mert nem hangzik majd jól, amikor kérik az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának elnökét szóra. Az a javaslata,
ahogy a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot is két-három szóval jellemzik, ezt a
rengeteg hatáskört a legjellemzőbb kettő kifejezéssel illessék. A bizottság elnevezése az ő
javaslata, egyéni képviselői indítványa szerint Egészségügyi és Kulturális Bizottság lenne, ebben
sport, oktatás, külkapcsolatok, szociális tevékenység lenne és mindazon sok hatáskör, amely
felsorolásra került, beleérthető.
Huszár Gábor:

Amikor gondolkodtak erről az elnevezésről, ez ma délelőtt, dél körül történt. Annyi minden
dolgot kellett összerakni, hogy ennek az elnevezésnek a helyességével nem tudtak foglalkozni.
Ha ez valakinek problémát okoz, maradjon meg a régi elnevezés és a következő képviselőtestületi ülésre dolgozzanak ki egy jó nevet. Viszont az intő példa lehet, hogy Nemzeti Erőforrás
Minisztériumát is létrehoztak, amely minisztérium alá az oktatás, az egészségügy és a szociális
szféra tartozik nem véletlenül, hiszen ennek a három dolognak a kiemelt fontossága az a nemzeti
erőik forrása kell hogy legyen. Ellentétben az alpolgármesterrel ő semmi kivetnivalót nem lát az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságában. Lehet persze az is, hogy ne
döntsenek ebben, találjanak egy jó és frappáns nevet az októberi képviselő-testületi ülésen, ha ez
így nem elfogadható. Egyelőre maradjon a hosszú felsorolás, leegyeztetésre kerül és a következő
ülésen a képviselő-testület döntést hoz. Egyéni indítványként viszont felteszi az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága nevet. Két egyéni képviselői indítvány közül a
polgármester dönt, hogy melyikről szavaztat. A saját egyéni indítványát teszi fel először
szavazásra. Javasolja, hogy a nagyon sokrétű bizottság Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága legyen.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az ,,Oktatási, Sport, Egészségügyi,
Kulturális, Szociális, Környezetvédelmi és Külkapcsolatokért Felelős Bizottság” helyett az
,,Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága” választotta a bizottság nevéül.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
29/2010. (X. 14.) számú ÖKT rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról azzal a módosítással, mely szerint a módosításban7 igen szavazattal és 2
nem szavazattal az ,,Oktatási, Sport, Egészségügyi, Kulturális, Szociális, Környezetvédelmi és
Külkapcsolatokért Felelős Bizottság” helyett az ,,Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága” szerepeljen, valamint egyhangúlag elfogadta, hogy a 3. számú
melléklet végén szerepeljenek a 3.Környezetvédelmi tanácsnok feladatai.
7./ Napirendi pont:
Bizottsági elnökök és bizottságokba képviselő tagok megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, módosító indítványa?
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület az 1./ és 2./ pontot egyhangúlag elfogadva, a 3./ pontot 8 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:
245/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének Kardosné Kovács Márta Mária képviselő asszonyt,

képviselő tagjainak Sütő Ferenc, Vadász József és Virányi Balázs képviselő urakat, választja
meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága elnökének Dr. Haragh László képviselő urat, képviselő tagjainak
Dömötör Sándor és Labritz Béla képviselő urakat választja meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnokává Labritz Béla képviselőt
választja. Az SZMSZ szerinti részletes feladat ellátási megállapodás tervezetét, illetve a
tanácsnoki tiszteletdíj megállapításához szükséges rendeletmódosítást a következő képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a megállapodás-tervezet előkészítéséért Huszár Gábor polgármester
A rendeletmódosítás előterjesztéséért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
8./ Napirendi pont:
Bizottságok képviselő-testületen kívüli tagjainak megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, módosítás?
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület az 1./ pontot egyhangúlag elfogadva, a 2./ pontot 8 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadva az alábbi határozatot hozza:
246/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság képviselő-testületen kívüli tagjainak Kuntárné Standor Ilona,
Szentgotthárd, Radnóti utca 10. szám alatti lakost és Dancsecsné Kovács Andrea,
Szentgotthárd, Tóth Á. utca 15. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága képviselő-testületen kívüli tagjainak Vörös Gábor, Szentgotthárd,
Kiserdő utca 1/A. szám alatti lakost és Pénzes Tibor, Szentgotthárd, Kis utca 29. szám alatti
lakost választja meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Huszár Gábor:
Megkéri az újonnan megválasztott külsős tagokat, hogy álljanak fel az eskühöz.
A bizottságok képviselő-testületen kívüli tagjai leteszik az esküt és aláírják az esküokmányt.
II. EGYEBEK:
Huszár Gábor:
Egyebek címszó alatt felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy amennyiben esetleges
összeférhetetlenség merülne fel valaki megbízásánál, kéri, hogy azt 30 napon belül vagy
szüntesse meg, vagy jelezze a Polgármesteri Hivatal felé. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki
kérdést, észrevételt intézni a képviselő-testülethez? Gratulál az újonnan megválasztott képviselőtestületnek, az alpolgármesternek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, a bizottságok képviselőtestületen kívüli tagjainak. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek még két napirendi pontot meg
kell tárgyalni.
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella, a Választási Bizottság elnökhelyettese 15.22 órakor távozott az
ülésről.
Huszár Gábor polgármester 15.22 órakor ülésszünetet rendel el, amely alatt a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság a sürgősségi indítványként felvett két napirendi pontot tárgyalja meg.
A képviselő-testület az ülésszünet végén, 16.13 órakor alakuló ülésen folytatja tovább a
munkáját.
9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzat folyószámla hiteléhez biztosíték nyújtása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 7. sz. melléklet (Jogi, Pü. és Városfejl. Biz. jav.)
Huszár Gábor:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést fűzni az írásos
anyaghoz?
Dr. Reisinger Richárd:
Rövid kiegészítésként elmondja, azért, hogy a tévénézők is képbe lehessenek, itt arról van szó,

hogy az OTP, az Önkormányzat folyószámla vezető bankja azzal a kéréssel állt elő, hogy az
Önkormányzat szorult költségvetési helyzetére tekintettel a folyószámlahitel mintegy 275 millió
Ft erejéig további biztosítékot nyújtson az Önkormányzat az OTP felé, tehát nem elég pusztán a
költségvetés, mivel azt ingatagnak ítéli az OTP, hanem ehhez ingatlan fedezeteket kínál.
Módosító javaslatot tesz a határozati javaslathoz. Átnézte a határozati javaslatot, ez ebben a
formában kifejezetten felhatalmazást ad a képviselő-testület részéről arra, hogy a mellékletben
szereplő ingatlanokat az OTP megterhelje jelzáloggal. Tehát ez a határozati javaslat nem fejezi ki
az elvi hozzájárulást. Arról van szó, hogy konkrétan ezzel a javaslattal, vagy ha a képviselőtestület elfogadja, határozattal az OTP mehet elvileg a Földhivatalba, vagy legalábbis
kényszerítheti ki a szerződést, hogy ehhez az Önkormányzat járuljon hozzá, miközben a
tárgyalások arról szóltak, hogy további feltételek kerülnek bele a szerződés. A legfontosabb az
volna, hogy nem határozatlan időre, hanem amíg a márciusi adófeltöltés nem következik be,
addig terjedhet csak ez a jelzálog. Arról van szó, hogy jó néhány eddig terheletlen üzlethelyiségét
az Önkormányzatnak az OTP-s jelzálog joga fogja terhelni. A módosító indítványa, hogy elvi
jelleggel adja a hozzájárulását a képviselő-testület ehhez és a végleges jelzálog hozzájáruló
nyilatkozat megadásához további hozzájárulás szükséges. Azt szeretné vele elérni, hogy kerüljön
a képviselő-testület elé az a jelzálog szerződés, vagy hozzájáruló nyilatkozat, ami eredményezi a
jelzálog jogokat.
Huszár Gábor:
Azt gondolja, hogy ez mindenképpen idekerült volna, hiszen a hét eleji szóbeli egyeztetésen,
amikor az OTP igazgatóival tárgyalt, akkor már elhangzott az, hogy ez a széljegy, ez a terhelés
csak addig fog tartani, amíg meg nem történik valamilyen formában a folyószámla feltöltés. Ezt a
tárgyalások folyamán teljesen természetesnek érzett. Amikor majd a tényleges szerződéstervezet
a képviselő-testület elé kerül, akkor ez természetesen kerüljön be. Ha jól érti, a határozati
javaslatba azt a mondatot vegyék be, hogy elvi hozzájárulás szükséges és a végleges
szerződéshez újabb testületi hozzájárulás szükséges. A ZÁÉV felé fennálló tartozással
kapcsolatban a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak volt egy módosító indítványa,
kéri a bizottság elnökét a módosító indítvány ismertetésére.
Kardosné Kovács Márta Mária:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az ülésszünetben megtárgyalta a napirendet. A
határozati javaslat 2./ pontját kiegészítéssel javasolja a bizottság elfogadásra, amely a következő:
a bizottság a ZÁÉV felé fennálló tartozással kapcsolatosan javasolja a képviselő-testület úgy
határozzon, hogy a 2010. október 15-ével esedékes óvadék visszafizetését nem teljesíti, egyúttal
hozzájárul ahhoz, hogy ennek kapcsán a polgármester tárgyalásokat folytasson a ZÁÉV Zrt-vel.
A tárgyalás eredményét követően új határozat alapján javasolja a döntés meghozatalát a
képviselő-testületnek a bizottság.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
247/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy
az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámlahitel szerződéshez fedezetként:
- egyrészt a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok közül a hitel összegének
megfelelő értékű ingatlan,
- másrészt az Önkormányzat helyi adó bevétele kerüljön megjelölésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folyószámlahitelhez kért biztosíték
nyújtására vonatkozóan a fentiek alapján további tárgyalásokat folytasson.
A biztosíték nyújtásához szükséges végleges szerződés tervezetét a képviselő-testület elé kell
majd terjeszteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZÁÉV Zrt. felé fennálló
tartozással kapcsolatosan úgy határoz, hogy a 2010. október 15-vel esedékes óvadék
visszafizetését nem teljesíti, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ennek kapcsán a polgármester
tárgyalásokat folytasson a ZÁÉV Zrt-vel. A tárgyalás eredményét követő új határozati javaslat
alapján fog dönteni a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
10./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm Kft gázdíj tartozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 7. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
248/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. részére a
GDF Suez Zrt.-vel szemben fennálló kötelezettségének teljesítéséhez 4.826.400,- Ft-ot biztosít az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Gotthárd-Therm Kft. működéséhez tervezett keret
terhére, amelyet kölcsön jogcímen folyósít elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a képviselő-testület munkáját,
az irodavezetőknek és a jegyzőnek a segítséget, a Gotthárd Televízió adásán keresztül a
képviselő-testület munkáját figyelemmel kísérő kedves televíziónézők figyelmét és több tárgy
nem lévén az alakuló ülést 16.20 órakor bezárja.
K. m. f.
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