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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 22-én
14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Viniczay Tibor polgármester,
Pochán Miklós alpolgármester,
Bedics Sándor, Bauer László,
Enzsel István, Labritz Béla,
Fodor József, Huszár Gábor,
Ódor Dénes, Virányi Balázs,
Dr. Reisinger Richárd, Császár Tamás István képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Domiter Judit oktatási, művelődési ügyintéző.
Meghívott vendégek:
Variné Trifusz Mária, Szemes Gyöngyi,
Devecseri Szabolcsné, Takács Tiborné és
Vassné Juhász Enikő pedagógusok.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak:

Kissné Köles Erika és Dömötör Sándor képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Labritz Béla és Ódor Dénes képviselők.

Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a mai képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülést a Városi
Televízió adásán keresztül néző kedves televíziónézőket. Külön megtiszteltetés számukra, hogy
elfogadták a meghívást azok a képviselők, polgármester úr, akik az elmúlt húsz évben
Szentgotthárd városért dolgoztak képviselőként, polgármesterként, hiszen a mai ünnepi
képviselő-testületi ülésen ünneplik az önkormányzatiság fennállásának húsz éves évfordulóját.
Megállapítja a határozatképességet és a nyílt ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a kiküldött
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok meghívóban szereplő sorrend
szerinti tárgyalásával.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg:
I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadó:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés:
1. sz. melléklet
2./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006-2010. között végzett munkájáról.
Előadó:
Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés:
2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., (Pü. Biz. jav.) 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet
II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
5/2010. (II. 25.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés:
6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
III.

EGYEBEK (képviselői felvetések)
Ünnepi megemlékezés az önkormányzatiság fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

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

Viniczay Tibor:
A két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló és előterjesztés:
Szeptember 2-án tartotta ülését Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és ebben az önkormányzati
ciklusban utolsó ülését Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása. Mindkét
ülésen részt vett és képviselte az Önkormányzatot.
Szeptember 11-én a General Motors Powertrain Magyarország Kft, az Opel Central East Europe,
valamint az Opel Kiss Gerencsér Autóház támogatásával OPEL Nyílt Napot tartottak a gyárban,
melyen meghívottként vett részt.
Szeptember 14-én sajtótájékoztató keretében írták alá a Szentgotthárd városközponti Liget
fejlesztése szerződését a kivitelező Belvárosi Tetőtér Kft képviselőivel. A felújítás elkezdődött,
várhatóan október végéig fejeződik be.
Szeptember 15-én rendkívüli testületi ülést tartottak, melyen az ipari park területének
értékesítését, Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása pályázat II. fordulóra történő
benyújtását, valamint Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele adományozását
tárgyalták.
Szintén ezen a napon a GYSEV Zrt. meghívására az „Intermodális közlekedési rendszer
fejlesztése a Szombathely-Szentgotthárd GYSEV vonal térségében” elnevezésű projekt
támogatási szerződésének ünnepségén vett részt Körmenden.
Szeptember 16-án a Szentgotthárdi Civil Fórum a Közös Érdekek Kerekasztala keretében az
„Önkormányzati választások előtt” címmel fórumot tartott, melyen az október 3-i önkormányzati
választás jelöltjeinek megismerése volt a cél programjaikon keresztül. A fórumon meghívott
polgármester-jelöltként vett részt.
Szeptember 17-19. között immár negyedik alkalommal rendezték meg a Főszezon kiállítást
Budapesten, a Westend City Center Millennium tetőkertjében, mely kedvező bemutatkozási
lehetőséget kínált településeknek, belföldi szállásadóknak, turisztikai szolgáltatóknak. A
St.Gotthard Spa & Wellness Fürdő, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület összefogásával az idén is bemutatkozott Szentgotthárd város és térsége a
kiállításon.
Szeptember 17-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézete és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanévkezdési ünnepségén
köszöntötte az első éves hallgatókat, és fogadta őket Szentgotthárd város polgáraivá.
2010. szeptember 16. és 22. között rendezték meg az Európai Mobilitási Hét elnevezésű
programot, melyhez Szentgotthárd városa is csatlakozott. Mottója: Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben! A programokat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület koordinálta, melyen az
óvoda, az általános iskolák, középiskolák tanulói is részt vettek. Ezúton is köszönetüket fejezik ki
a szervezőknek, valamint az aktív részvételért a programokon részt vevő pedagógusoknak és
gyermekeknek.

Szeptember 18-án Dénes István faszobrász Botanika Privata című kiállítását nyitotta meg a
Színház aulájában, melyet október 15-éig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, az Ipari Park Kft és az Allison Transmission Ltd. lezárta a
Szentgotthárd Ipari parki területen történő területvásárlás előkészítő tárgyalásait. A szerződés
ünnepélyes aláírására szeptember 20-án került sor a hivatalban, melyet követően sajtótájékoztatót
tartottak. Az Allison tíz éve dolgozik Szentgotthárdon, 2007-ben váltak le a General Motors-ról,
autóbuszok, teherautók, speciális járművek, így pl. dömperek sebességváltóit készítik majd az új
üzemcsarnokban is, de a profiljuk nem változik. Amíg eddig a vevőik történetesen hollandiai
elosztó központjukban vizsgálhatták, vásárolhatták, vizitálhatták termékeiket, ezt a jövő év
végétől már megtehetik Szentgotthárdon is. Ugyanakkor a váltók végső úgymond felöltöztetése is
itt történik majd. Ide várják majd ezentúl a régi és az új vevőiket egyaránt. Szentgotthárdon
szeretnének kedvet csinálni termékeikhez legfőképpen azzal, hogy magas színvonalon termelnek
tovább.
Szeptember 21-én a Műemléki Tanácsadó Testületi ülésen, melynek tárgya a Színházépület, volt
magtártemplom felújítása volt, Takáts József főmérnök úr képviselte Szentgotthárd várost.
Ezen a napon Budapesten képviselte Szentgotthárd várost, az Önkormányzatot, a Kistérséget a
Parlamentben, ahol az Opel gyártásért felelős alelnöke Reinald Hoben úr Orbán Viktor
kormányfő jelenlétében bejelentette, hogy jelentősen bővítik a szentgotthárdi motorgyárat. A
világ egyik legkorszerűbb motorgyára létesül több mint nyolcszáz új munkahellyel. Kibővítik a
motorgyár üzemcsarnokát, mellette új gyárépület is készül. Az 500 millió Eurós beruházás
eredményeként a gyárban három új motorcsalád készül, kisméretű, közepes benzinmotorok,
illetve egy új közepes méretű dízelmotor család is. Az új szentgotthárdi motorgyár nemcsak
nagymértékben automatizált lesz, hanem olyan szintű rugalmas termelésre is képes, mely a világ
motorgyártásában eddig példanélküli. Véleménye szerint ez a fejlesztés rég nem látott fejlődést
generálhat Szentgotthárdnak, a térségnek, a kisrégiónak egyaránt. Ugyanakkor olyan feladatokat
is ró rájuk, amelyekre fel kell készülniük. Többek között a képzési struktúra felállításában
partnerekként kell együttműködniük a gyárral. Erről is váltott szót tegnap a Parlamentben dr.
Matolcsi György miniszter úrral és dr. Becsey Zsolt államtitkár úrral. A miniszter úr kérte, hogy a
jövő héten hozzájuk látogató államtitkár úrnak számoljon be a szakképzési hátterükről és azt
követően a szakképzési alap számukra is érdekes finanszírozásáról egyeztessenek a
későbbiekben.
Tisztelt képviselő-testület, kedves szentgotthárdiak!
Mivel ebben a választási ciklusban többet nem lesz alkalma beszámolni a két ülés között általa
végzett munkáról, viszont a következő másfél hétben még vannak feladatai, ezeket is ismerteti a
képviselő-testülettel és a szentgotthárdiakkal.
Szeptember 24-én a Vas és Zala Megyei Levéltár a Szlovén-magyar Nemzetközi Levéltári
Kutatótábor fennállásának húsz éves jubileuma alkalmából emlékkonferenciát rendez a Hotel
Lipában, melyre meghívást kapott és képviseli az Önkormányzatot.
Szeptember 26-án az Idősek Világnapja alkalmából megyei ünnepség lesz Szombathelyen a
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Színháztermében. Az ünnepi műsort a szervezők
felkérésére a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagógusok és

Barátaik Egyesülete adja, nemzetiségeiket a német asszonykórus és az apátistvánfalvai szlovén
gyermek tánccsoport fogja képviseli.
Szeptember 28-án a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkárával dr.
Becsey Zsolt úrral fog találkozni.
Szeptember 29-én tartja Vas Megye Védelmi Bizottsága ebben a ciklusban utolsó ülését, melyen
a négy éves időszak megyei védelmi igazgatási feladatainak végrehajtását értékelik. Az ülésen
képviseli a várost, az Önkormányzatot.
Szeptember 30-án Körmenden a TIOP Tudásdepó expressz könyvtári infrastruktúra fejlesztésről
szóló projektnek a záró sajtótájékoztatója lesz, melyre meghívást kapott.
Október 1-én, mint minden évben ilyenkor, a Városi Gondozási Központ szervezésében az Idősek
Világnapja alkalmából rendezendő ünnepség lesz Szentgotthárd városban, melyen köszöntheti a
város nyugdíjas polgárait.
Tisztelt képviselő-testület, kedves szentgotthárdiak!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2010. számú Képviselőtestületi határozata szerint az Önkormányzati Minőségirányítási Program II/4. e.) pontjában
meghatározottak alapján a 2009. évi Országos Kompetenciamérésen elért kimagasló
eredményekért a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8.
Évfolyam pedagógusai közül Variné Trifusz Mária, Szemes Gyöngyi, Devecseri Szabolcsné,
Takács Tiborné és Vassné Juhász Enikő kimagasló munkájuk elismeréseként jutalomban
részesülnek.
Viniczay Tibor polgármester átadja a pedagógusoknak a jutalmakat.
A két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóval kapcsolatban kérdéseket,
észrevételeket vár.
Virányi Balázs:
Azután érdeklődik, hogy hónapokkal ezelőtt hozott a képviselő-testület néhány döntést néhány
határidős anyag kapcsán és ezek az anyagok mind a mai napig nem kerültek eléjük. Konkrétan a
fürdő átvilágításra, a fürdő tőketartalék befizetésre és üzletrész értékesítésre gondolt, illetve a
biomassza kapcsán is volt 60 napos határidő, mert azt gondolja, hogy az abban található
információk mindenki számára kicsit teljesebb képet tudnának adni a város jelenlegi helyzetéről,
ugyanakkor nincsenek ezek az anyagok, nem is olvasott arról, hogy miért nincsenek. Szeretné ezt
megkérdezni.
Viniczay Tibor:
A fürdő átvilágítása folyamatban van, tudomása szerint Gömbös úr tegnap is tárgyalt a végső
átvilágítási jegyzőkönyv kapcsán, nem készült el még határidőre. Azt gondolja, hogy a következő
időszakban amint elkészül, képviselő-testületi ülés elé kell tárni. A fürdő tőkefeltöltésével
kapcsolatban sajnos azt kell hogy mondja, azóta sem történt semmi jelentésre méltó esemény,

továbbra is a bank és a vásárló között egyeztetnek, az természetes, hogy amennyiben esemény
történik, azonnal tájékoztatják a képviselő-testületet. A finanszírozás és a fürdő működtetésének a
finanszírozási háttere a feladata az Önkormányzatnak. A biomasszával kapcsolatban tegnap a
Parlamentben találkozott annak a képviselőjével, aki ezt készíti, ő azt mondta, hogy egyeztetett
az Opel vezetésével. Tudomása szerint a vezérigazgató úr holnap fog egy belső egyeztetést tartani
az őáltaluk elfogadható megoldásokról és amint a gyárral az elvi megállapodás megszületik, hogy
milyen megoldást tudnak elfogadni, készül az ajánlat, amely a képviselő-testület elé fog kerülni.
További kérdést, észrevételt vár a jelenlévőktől.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
233/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006-2010. között végzett munkájáról.
Előadó:
Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés:
2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3., (Pü. Biz. jav.) 4. (Eü. Biz. jav.) és 5. (Okt. Biz. jav.) sz. melléklet
Viniczay Tibor:
Ezúton is megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, kollégáinak a segítségét, hiszen
az anyagot elolvasva számára is rengeteg információt tartalmazó anyagot készítettek el. Nem
ismerteti a részleteket, hiszen azt gondolja, hogy miután a képviselő-testületi ülés után a kollégái
fel fogják tenni az internetre, mindenki számára elérhetővé válik. Azt gondolja, hogy az elmúlt
négy évben történtek olyan pályázati, átalakítási, korszerűsítési, intézményracionalizálási
folyamatok, amelyekre valamennyien büszkék. Tisztelettel megköszöni a képviselő-testület
munkáját ezúton is, hiszen nagyon sokat és sokszor vitatkoztak valamennyi témakört tekintve,
viszont azt gondolja, mindannyian büszkék lehetnek, hogy valamilyen értéket és iránymutatást el
tudtak érni Szentgotthárd elmúlt négy évében. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és
mindhárom bizottság elfogadásra ajánlotta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? Van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
234/2010. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2006-2010 között végzett munkájáról készített beszámolót megismerte, az
abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
II. KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
5/2010. (II. 25.) számú ÖKT rendelet módosítása.
Előadó:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés:
6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Viniczay Tibor:
Az elmúlt időszakban történt pénzügyi átvezetésekről és aktualizálásokról szól az előterjesztés,
amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Jogi
Bizottság tárgyalt meg és mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel?
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
27/2010. (IX. 23.) számú ÖKT rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi
költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 25.) számú ÖKT rendelet módosításáról.
III.

EGYEBEK (képviselői felvetések)

Viniczay Tibor:
Megkérdezi, hogy Egyebek címszó alatt van-e valakinek kérdése, észrevétele, bejelentenivalója?
Pochán Miklós:
Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr, kedves szentgotthárdi lakosok, választók!
Mivel saját döntéséből ez az utolsó képviselő-testületi ülés, amelyen részt vesz, a következő
választáson nem indul, ezért megköszöni a polgármester úrnak, képviselőtársainak és a
szentgotthárdi választóknak és nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatal valamennyi
dolgozójának, különösen kiemelve jegyző úrnak azt a segítséget, amit alpolgármesteri munkája
során nyújtottak. Ez egy rendkívül nehéz négy esztendő volt mindnyájuk számára, sok olyan
döntést hoztak, amellyel meghatározóan befolyásolták a város működését. A négy esztendőnek
voltak sikerei, kudarcai, ígéri, hogy csak a szépre emlékezik. Még egyszer megköszöni a
bizalmukat, a munkájukat és mindnyájuknak kíván nagyon jó egészséget és sikeres további
munkát az élet során.
Viniczay Tibor:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Ő is azt gondolja, hogy egy négy
éves ciklus lezárásaként köszönetet kell mondaniuk. Legelőször a Polgármesteri Hivatalnak,
jegyző úrnak, valamennyi irodavezetőnek megköszöni az elmúlt négy éves munkáját, higgyék el
neki, hogy voltak olyan időszakok, amikor csak a szakértelmükre, tapasztalatukra,
higgadtságukra lehetett számítani, hiszen ezek a nehéz időszakok a képviselő-testületi munkák
mellett a hétköznapokban is döntően szerepet játszottak. Büszke arra, hogy az elmúlt négy évben

egy ilyen Polgármesteri Hivatalban dolgozott, büszke arra, hogy ilyen kollégái vannak ebben a
Hivatalban és túlzás nélkül állíthatja, ismerve a környékbeli, dunántúli polgármester kollégák
helyzetét, hogy az egyik legjobban működő Hivatalban dolgozhat, köszönetet mond ezért
mindnyájuknak. Megköszöni a képviselő uraknak az elmúlt négy éves munkáját, sokat, sokszor
sok mindenről vitatkoztak. Azt gondolja, hogy ezek a viták döntő többségében elérték a céljukat,
hiszen valamennyien el tudják mondani a véleményüket és szinte kivétel nélkül olyan döntéseket
hoztak, amelyek Szentgotthárd életét szolgálták. Nem volt jellemző a politikai széthúzás,
Szentgotthárdon nem volt jellemző a nem azonos politikai oldalon lévőknek a fricskázása,
valamennyien Szentgotthárdért dolgoztak, valamennyi döntésüket Szentgotthárdon hozták és azt
gondolja, hogy ezeket a döntéseket valóban felvállalhatják. Közösen kívánják azt a következő
képviselő-testületnek, hogy ugyanígy a szentgotthárdi képviselő-testületi ülésen a politikai
hovatartozás nélkül csak szentgotthárdi érdekeket képviselve, a szentgotthárdi érdekeket
felvállalva legyen cél a munkájuk. Egyenként szeretné megköszönni a képviselő uraknak ezt a
munkát. Pochán alpolgármester sziklaszilárd alapokon, néha kőkeményen harcolt a költségvetés
biztonságáért, azért, hogy működőképesen tudják tartani a várost szorosan együttműködve a
Pénzügyi Irodával, néha még számára is meglepő szigorral, viszont annál nagyobb hasznossággal
képviselte folyamatosan azt a törekvést, hogy valóban a finanszírozási háttér biztosított legyen.
Az elmúlt hetekben, hónapokban többször megkérdezte tőle, biztos, hogy nem akarja-e folytatni?
Eltökélten azt mondta az alpolgármester hogy nem, pihenni, horgászni szeretne. Ő ehhez kíván
hosszú-hosszú boldog életet, nyugalmat, jó erőt, egészséget és nagyon sok jó időt, a horgászáshoz
szerencsét, hogy barátjával versenyezve ő fogja mindig a legtöbb halat. A következő köszönettel
egy olyan kollégának tartozik, aki ma nem tudott eljönni. Június 13-án azt mondta neki, egyik
szeme sír, a másik nevet. Az elmúlt 3-4 évben folyamatosan Szentgotthárd környezetéért,
környezetvédelméért dolgozott és mindvégig azt mondta, hogy ő csak egy erdészember. Olyan
hittel és akarattal küzdött, hogy néha neki is meglepetéseket okozott. Viszont mindig azt mondta,
hogy ő erdészember és az Erdészetnél szeretne dolgozni. Június 13-án kinevezték az Erdészeti Rt
vezérigazgatójává. A mai napon elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Szerette volna őelőtte
elmondani azt, hogy nagyon sokat tanult tőle. Azt a kitartást, azt a makacs elszántságot, amelyet a
hulladékégető elleni küzdelemben folyamatosan bizonyított, azt tanítani kellene. Néha-néha
jómaga is elszontyolodott, amikor jöttek a hírek, hogy márpedig megépítésre kerül a
hulladékégető, ez lesz és az lesz. Bugán József barátja mindig lelket tudott beléjük önteni.
Nagyon köszöni neki és kívánja, hogy ez a fajta jó értelemben vett makacs elszántság segítse a
munkáját az Erdészeti Rt-nél is. Rengeteget autóztak együtt, együtt voltak Brüsszelben, Bécsben,
Eisenstadtban, ezer km-eket ültek együtt, amikor Budapest felé autóztak többször a
környezetvédelmi bizottsághoz. Soha nem látta rajta, hogy feladja. Azt gondolja, hogy olyan
segítsége volt, amivel biztos abban, hogy meg tudják akadályozni a hulladékégető megépítését.
Megköszöni ezt Bugán József volt alpogármester úrnak. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 232/2010. számú képviselő-testületi határozata alapján Bugán József úrnak
Szentgotthárd város környezetvédelme területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése és
megbecsülése jeléül Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevelét adományozza.
Rendkívül sajnálja, hogy nem tudja személyesen átadni, mindenképpen sort fog keríteni arra,
hogy átadja a Díszoklevelet. Még egyszer nagyon sok sikert és jó egészséget kíván Bugán József
úrnak és megköszöni a munkáját.
Tisztelt képviselő-testület, kedves szentgotthárdiak!
A mai ülés elején azt mondta, hogy külön nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülést
megtisztelő képviselő hölgyeket és urakat, valamint díszpolgármester urat, ha szabad így
szólítania Bauer Károly urat, aki Szentgotthárd Város Díszpolgára és polgármestere volt az

elmúlt időszakban. Húsz éve, 1990. őszén alakult meg Magyarországon az 1586 Tanács helyébe
lépő 3093 szabadon és demokratikusan választott települési önkormányzat. Húsz évvel ezelőtt
úgy döntött a Magyar Köztársaság szabadon választott Országgyűlés, hogy erős
önkormányzatiságot akar és úgy gondolta, hogy a helyi ügyeket helyben kell intézni, majd az
Országgyűlés 98 %-os többséggel fogadta el ezt a döntést. A rendszerváltás első kormánya már
néhány héttel a megalakulását követően benyújtotta az Országgyűlésnek azt a törvénycsomagot,
amely tartalmazta mindazon törvényjavaslatokat, amelyek megalapozták az önkormányzati
rendszer megteremtését, kulcsfontosságú lépés volt az Alkotmány módosítása, ugyanis az
Alkotmány szabályaira épült a helyi önkormányzatokról szóló 1990-ben született törvény,
amelyet a Parlament augusztusban fogadott el. A helyi közügyek intézése visszakerült a
választópolgárok közösségéhez, alapelvként fogalmazódott meg, az Önkormányzat a helyi
közügyekben mindent megtehet. Ennek a törvénynek 1994-ben történt meg az első nagyobb
módosítása, az Országgyűlés elfogadta a polgármesteri törvényt, majd lefektette a képviselők
tiszteletdíjának, juttatásaiknak a szabályait, a társulási törvényt, amely az együttműködés
kiteljesítésének lehetőségét teremtette meg a területfejlesztési törvény. Nem kevesebb
jelentőséggel bírtak a harmadik ciklusban elfogadott törvények a területszervezési eljárásról,
közterület felügyeletről, az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről. 1990-ben
rendkívül sok közösségi energia szabadult fel. Az első képviselő-testület Szentgotthárdon is nagy
lelkesedéssel fogott neki a munkának, a város lakói is nagy várakozással élték meg ezt az
időszakot, sokan érezték azt, hogy új idők járnak. Ennek a képviselő-testületnek köszönhetik az
Ipari Park kialakítását és azt gondolja, hogy a tegnapi, tegnapelőtti bejelentések már ebben az
időszakban alapozódtak meg. Megköszöni az akkor Szentgotthárdon dolgozóknak. Tudja, hogy
akkor is sokat vitatkoztak, hogy kell-e az Ipari Park. Biztos benne, hogy akkor nem 10 évre, nem
20 évre, 50 évre határozták meg Szentgotthárd sorsát. Szinte már fel sem tudják idézni, milyen is
volt Szentgotthárd város 1990-ben. Azóta üres területek épültek be, megújult a Széll Kálmán tér,
Ipari Parkot hoztak létre, csatornáztak, kerékpárutakat építettek, intézményeket újítottak fel,
felépítették a Szakorvosi Rendelőt, a Szakképző Iskola épületét, a Gimnázium új szárnyát,
elkészült a termálfürdő, a szálloda, az új Rába híd, a templom is a régi pompájában tündöklik.
Hamarosan elkezdődhez a színház és a kolostor épület felújítása. Számtalan más dolgot is
mondhatna, pl. a szennyvízcsatornázásnak a majdnem teljes kialakítása, kialakulása és a
folyékony hulladék ausztriai tisztítása, vagy a szelektív hulladék gyűjtésének a bevezetése. A
lényeg, a változást igazán abból lehet érezni, hogy Szentgotthárdon már valóban olyan kínálat
van, amelyet korábban, azelőtt csak Nyugat-Európában tapasztalhattak. Sajnos vannak negatív
jelenségek is. Ilyen például, hogy rendkívüli küzdelmet folytattak, folytatnak a hulladékégető
megépítése ellen, de bízik abban, hogy a példaértékű összefogás meghozza az eredményét és
napjaikban már valóban új lehetőségek nyílnak a szentgotthárdi polgárok életében. A General
Motors és az Allison beruházások alapjaiban változtatják meg a mindennapjaikat. Az
Önkormányzatnak fel kell készülni azokra a folyamatokra, amelyeket szerinte ma még el sem
tudnak képzelni. Sok területen kell megfelelniük az elvárásoknak, gondol itt a szakképzésre,
amelyről már beszéltek, hiszen ma Szentgotthárdon 360-an keresik a munkalehetőséget, a
kistérségben közel 700-an. Itt az első ütemben 800 új munkahely jön létre, egy az öthöz a
választási merítési lehetőség, tehát öt emberből fognak tudni egyet kiválasztani. Nagyon fontos
ezért a szakképzés, nagyon fontos az, hogy valamennyi a szakképzést, a szakmunkát választó
fiatal olyan képesítési lehetőséget kapjon, ne csak arról beszéljen, hogy ő szakmunkás, hanem fel
is vegyék és dolgozhasson ezeken a nagyszerű helyeken. Elmondhatják, hogy bár az elmúlt húsz
esztendőben nem volt kontroll a települések életében, az önkormányzatiság kiállta az idő
próbáját. Az elmúlt évek költségvetési megszorításai az önkormányzatoknak elegendő

finanszírozás nélkül átadott feladatok már rendkívül nehéz helyzetbe sodorták a településeket, így
Szentgotthárdot is. Egyre inkább fokozódott az önkormányzatok kiszolgáltatottsága és
bizonytalan pénzügyi helyzete. Húsz esztendős lett az európai mércével mérve is korszerű, a
jogállamiság legszigorúbb követelményeit is kielégítő önkormányzati rendszer. Ez a rendszer
azonban önmagában nem létezhet. Élővé azok a személyek, személyiségek teszik, akik a törvény
betűit megvalósítják és kibontakoztatják a helyi közösségek alkotóerejét, akik az elmúlt húsz
évben sikeresen elsajátították a helyi kormányzás tudnivalóit. Ők a köztisztviselők, a helyi
önkormányzati képviselők, a jegyző. Mindenekelőtt az ő áldozatkészségüknek, helytállásuknak
köszönhető az önkormányzati rendszer és Szentgotthárd város sikeres fejlődése az elmúlt húsz
évben. Ez a húsz év nekik, képviselőknek és polgármestereknek csodálatos élményt adott,
nagyszerű ezt a települést képviselni bárhol, a kistérségben, a megyében, a Parlamentben,
Brüsszelben, Genfben, bárhol. Megtapasztalhatták az önkormányzatiság lényegét és igyekezett
ki-ki a maga módján az egyre nehezebb helyzet ellenére is megfelelni feladatának, így az ő
képviselő-testületeik érdemei is, hogy ma nyugodtan mondhatják: az önkormányzatok erős
pillérei a magyar demokráciának. Az elmúlt húsz év utolsó négy évének politikai munkája,
képviselő-testületi munkája véget ért. Számára rendkívül nagy megtiszteltetés volt ennek a
kisvárosnak a polgármestere lenni, őszintén mondja, hogy többször több helyen kapta azt a fajta
dicséretet, ami nem az ő munkáját, hanem ennek a településnek az összefogását dicsérte. Ez a
település bebizonyította azt, hogy az országos politikától függetlenül a helyiek össze tudnak
fogni, hiszen összetartoznak. A hulladékégető elleni harc európai szinten is mintaértékű. Sehol
máshol nem tudnak felmutatni ilyen küzdelmet, amelyet nem a politika, hanem az emberek, a
civilek és a térségbeli érdekek képviselik. Köszöni, hogy ilyen nagyszerű település polgármestere
lehetett, jó egészséget kíván mindenkinek. Kéri a tisztelt vendégeket és a tisztelt képviselőket,
hogy ennek az ünnepi ülésnek a lezárásaként a Refektóriumban egy kis megemlékezésen
legyenek a vendégeik. Megköszöni a televíziónézők figyelmét, mindenkinek jó egészséget kíván
és a nyílt ülést 14.34 órakor bezárja.
Fodor József:
Megköszöni a polgármesternek a négy éves munkáját.
K. m. f.
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