
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

636-8/2011. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 14. napján 

15.44 órakor megtartott rendkívüli 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, Vadász József, 

    Dr. Sütő Ferenc és Virányi Balázs képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető. 

     

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Haragh László és Dömötör Sándor képviselők. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-

testületi ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és a rendkívüli nyílt képviselő-

testületi ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek módosító indítványa? Javasolja elfogadni a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét 

azzal, hogy a ,,Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozandó Gayer 

Gyula emlékplakett kitüntetésre” című előterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, valamint 

a pályázat miatt sürgősséggel benyújtott ,,Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak 

meghatározása” című előterjesztés pedig rendkívüli sürgősséggel kerüljön felvételre a napirendek 

közé megtárgyalásra. 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősségi indítványként felveszi a 

napirendek közé a ,,az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározása” című 

előterjesztés megtárgyalását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

,,Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható Gayer Gyula 

emlékplakett kitüntetésre” című előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

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

 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi-gazdasági programja 2011-2014. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Jogi és Önk. Erőforr. Biz. együttes ülése) 

 

2./ Napirendi pont: 

Városrészi Önkormányzatok támogatási kérelmei a Civil- és városrészi alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 3. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Önkormányzati lap kiadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

 

 



1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi-gazdasági programja 2011-2014. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Jogi és Önk. Erőforr. Biz. együttes ülése) 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? 

 

Dr. Haragh László: 

Az együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került a négy éves társadalmi-gazdasági program és 

néhány kiegészítést javasoltak a bizottsági tagok. Ezeket javasolják a bizottságok átvezetni a 

négy éves társadalmi-gazdasági programban. A polgármester részt vett az együttes bizottsági 

ülésen, ha szabad, akkor nem ismétli el a hozzáfűzött módosításokat, hiszen a szavazás előtt ezt a 

polgármester úgyis meg fogja tenni. 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki kiegészítést tenni? Személy szerint nem javasolja, hogy az 

építésügynél kerüljön ki az anyagból a volt strand területének szálláshely jellegű épületek 

építésére való utalás. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy oda lakóházat tervezne az 

Önkormányzat, hanem arról, ha erre igény van és egyezik a város turisztikai fejlesztési 

elképzeléseivel, hogy ott akár egy nívós szálloda megépülhessen, akkor a gazdasági programban 

legalább a lehetőség legyen meg erre. Szó nincs arról, hogy oda most ők kiajánlanának 

akármilyen lakóépület építésre, hiszen a megfogalmazás is úgy szól, hogy alkalmas lenne akár 

szállás jellegű épület építésére. Személy szerint azt kéri, hogy maradjon ez bent a társadalmi-

gazdasági programban. A többi módosító javaslattal maga is egyet tud érteni. 

 

Labritz Béla: 

A polgármester mondta el azt, hogy szó sincs azokról a dolgokról, amit itt most elmondott. 

Viszont szó volt arról az előző képviselő-testületi ülésen, a fürdőigazgató szájából hangzott el, 

hogy a volt strandnak a területe így hogy strand, egy egész objektumot képez, mondhatni egy 

idegenforgalmi objektumot képez a fürdővel, a szállodával, aztán a barokk kert, a szabadtéri 

színpad, a majdani kerthelyiség és a strand, valamint ez az egész terület. Azt mondja, tegyék 

egyértelművé azt, hogy ligetes, fás, medencés, strandos terület maradjon ez a rész. Nem javasolja 

azt, hogy bármiféle betonos, téglás építmény készüljön oda. Strandnak kell ennek lenni, ezt 

egyértelműen a fürdőigazgató kijelentette az elmúlt ülésen, vissza lehet hallgatni, szükség van 

erre az objektumra. 

 

Huszár Gábor: 

Senki nem mond mást. A fejlesztési elképzelések, a fürdő igazgatója szerint is bővíteni kell a 

strand részt, akkor strand. De mi van akkor, ha a mostani épület helyén van egy ötcsillagos 

szálloda és mellette ott a strand? Senki nem akar mást itt. Még egyszer felolvassa a mondatot: A 

volt strand területe is alkalmas lenne akár szállás jellegű épület építésére. Ezzel nem azt mondja, 

hogy ott csak szállás lehet, alkalmas lehet akár ilyen épületre is. Ott határozottan lehet mondani, 

hogy amennyiben adnak építési engedélyt, akkor csak olyanra adnak, ami egybefügg a turisztikai 

egységes elképzeléseikkel. Ott majd konkrétan ezt meg lehet mondani. 

 



Dömötör Sándor: 

A programban van egy olyan fejezet, hogy I.10. Adópolitika, melynek utolsó mondata: 

,,Amennyiben az adóerősség számítás továbbra sem változik, úgy új adók bevezetésén kell 

gondolkodnunk.” Hallhatna esetleg erről valamit, hogy a polgármester milyen új adók 

bevezetésére gondol? 

 

Huszár Gábor: 

Volt már erről szó a költségvetés tárgyalásánál is. Szóba került, hogy az Ipari Parkba vagy olyan 

pillanatnyilag nem használt ipari területekre, ami parlagon hever és tudják azt, nem biztos, hogy 

nem spekulatív jelleggel lettek esetleg megvásárolva, oda bizonyos ideiglenesen bevezetett adót 

vetnének ki, ő konkrétan erre gondolt itt. Ne adj Isten jöhet olyan változás, ami azt mondatja, 

hogy meg kell nézni újabb adók bevezetését. Bárcsak ne kerüljön rá sor. 

 

Vadász József: 

Visszatér a strand témájára. Jelenleg is működik Szentgotthárdon a fürdő, illetve reményeik 

szerint már a nyáron fog működni a szabadtéri strand. Köztudott, hogy a szentgotthárdiak 

körében még mindig nem igazán kedvelt a szentgotthárdi fürdő, pedig jelentős árengedményt is 

kaptak, de mégsem. Feszegetnek egy olyan témát, hogy még egy medencét kellene nyitni, aminek 

a megépítése komoly pénzbe kerülne, a felújításáról nem is lehet beszélni, mert felújítani nem 

lehet. Jó lenne, ha ott lenne még egy medence, de valakikkel meg is kellene tölteni, működtetni 

kell, lehetőleg gazdaságosan. Megtölteni a jelenlegi fürdőt, illetve a még épített medencét 

szerinte csak azokkal a vendégekkel lehet, akik külföldről, az ország más részeiről látogatják meg 

Szentgotthárdon és itt akarnak eltölteni egy kis időt. Szerinte ezt a lehetőséget nyitva kell hagyni, 

hogy a szálláshelyeket támogassák és arra adjanak módot, hogy még szálláshelyek épüljenek.  

 

Huszár Gábor: 

Abszolút erről van szó. Azt senki nem mondja, hogy az a strand ne legyen esetleg strand, ha arra 

találnak befektetőt. De azt se mondja senki, hogy az a terület csak szállás lesz. Ebbe a mondatba 

semmiféle hátsó szándék, rossz gondolat nincs, nem tud másképpen fogalmazni. Arról van szó, 

hogy ha ide jön egy befektető és ő úgy találja, hogy ott egy strandot nyitna négy- vagy ötcsillagos 

szállodával, akkor legalább a programba lehetőség legyen ennek a megítélésére. Kéri a 

képviselőtársait, hogy ennek a jó oldalait lássák. Megkérdezi, hogy van-e más kiegészítenivaló? 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem értett egyet 

azzal, hogy kerüljön ki a négy éves társadalmi-gazdasági programból, hogy a volt strand 

területére is alkalmas lenne akár szállás jellegű épület építésére. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

95/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Társadalmi, gazdasági programja 2011-2014. című előterjesztést a jelen 

határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, 

hogy 

- egészüljön ki a KEOP-2011-4.4.0 pályázati lehetőséggel, nevezetesen a kisvízierőmű 

megvalósíthatóságával, 



- el kell érni, hogy a leendő közigazgatási átalakításnál Szentgotthárd mindenképpen járási 

központ legyen 

- a közigazgatási határok kialakításánál vegyék számításba az Őrségi Nemzeti Park területén 

elhelyezkedő településekkel való közös közigazgatási egység megteremtésének a lehetőségét, 

- a lobbierőben azt kell kihangsúlyozni, hogy a leendő szentgotthárdi járás olyan járás, ahol 

nemzetiségiek laknak, mégpedig a szlovén nemzetiség mely csak itt él, illetve itt élnek  

németek is, így az ő érdekük is azt kívánja, hogy járási rendszer esetén is ebben a 

közigazgatási közegben maradhassanak. 

 

Felelős: a kihirdetésért Huszár Gábor polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Városrészi Önkormányzatok támogatási kérelmei a Civil- és városrészi alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 3. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: 

Kiegészítésként elmondja, azok a városrészek, ahol mértékkel kértek ebből az alapból támogatást 

programjaik megvalósításához, mindenképpen támogatást illetnek. Ahol pedig egy kicsit elszállt 

és magasabb összegű támogatás igények voltak, olyan jellegű igények is, melyek valójában nem 

ennek a civil alapnak a feladata, hogy megoldja, ott pedig a bizottság maximum 200 ezer Ft-ban 

javasolja az összeget meghatározni.  

Ismerteti a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát: 

A bizottság 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslat 1./ 

pontját az alábbiak szerint: 

a.) pontban 80 ezer Ft támogatást, b.) pontban 200 ezer Ft támogatást, c.) pontban 200 ezer Ft 

támogatást, d.) pontban 120 ezer Ft támogatást, e.) pontban 200 ezer Ft támogatást, f.) pontban 50 

ezer Ft támogatást, g.) pontban 190 ezer Ft támogatást javasol biztosítani, valamint a bizottság 

nem javasolja a keret felső határának a megszabását, mert a saját mozgásterüket nehezítenék 

ezzel. 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti egyéni képviselői indítványát. Saját polgármesteri keretéből 100 ezer Ft-tal támogatta a 

Kézilabda Klubot a megítélt sporttámogatáson felül, sikerült a Szentgotthárdi Labdarúgó 

Egyesületnek egy nagyon komoly szponzort szerezni, egyedül Rábatótfalut érzi egy kicsit 

mostoha gyereknek ebben a helyzetben. Ezért az egyéni módosító indítványa az lenne, hogy 

fogadja el a képviselő-testület ebben a formában a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

javaslatát, amit Kardosné képviselő, a bizottság elnöke mondott azzal a kiegészítéssel, hogy 

Rábatótfalu Sportegyesülete megkapja ugyanazt a 100 ezer Ft-ot, amire már a polgármesteri 

keretből nincsen mód nekik adni. Tehát ennyivel egészüljön ki, + 100 ezer Ft-ot kérnek a 

Rábatótfalusi Sportegyesület támogatására a kettőn felül. Mivel ez az egyéni módosító 



indítványa, ezért ezt teszi fel először szavazásra. Felteszi szavazásra, hogy Rábatótfalu + 100 ezer 

Ft-ot kaphat-e ebből a civil alapból? 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

Ő is szeretne élni ezzel a pozitív diszkrimináció lehetőségével, az ő városrészén is működik egy 

önálló sportegyesület, ahol igenis vannak szükséges dologi kiadások, lenne még mire költeni azt 

a + 100 ezer Ft-ot. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: 

Az ő javaslata ehhez az egészhez, a bizottsági határozati javaslatokat hagyják változatlanul, de 

kössék ki azt, hogy Rábatótfalu esetében 100 ezer Ft feltétlenül labdarúgó tornára menjen, úgyis 

megjelölték a 100 ezer Ft-ost tételt, a maradék összeget pedig további városrészi programokra 

költhessék. Szerinte ezt az összeget ebből az alapból nem tudják tovább megemelni. 

 

Huszár Gábor: 

Mivel abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy demokratikus választások és demokratikus 

szavazás van, ezért az egyéni képviselői indítványokat kénytelen feltenni szavazásra. Mindenki 

lelkiismerete szerint dönt. Tehát arról szól a szavazás, hogy Rábatótfalu kapjon-e a 200 ezer Ft-

on felül kifejezetten a városrészi sportra, illetve a Rábatótfalusi Labdarúgó Egyesület 

támogatására + 100 ezer Ft-ot. 

Van egy másik egyéni módosító indítvány, amely a Máriaújfalusi Sportegyesület támogatására 

tett javaslat, itt viszont nem hangzott el összeg. Kéri Sütő képviselőt, hogy egy mérsékelt számot 

mondjon. 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

100 ezer Ft lenne az a mérsékelt összeg. Akkor legyen 80 ezer Ft. 50 ezer Ft. 

 

Huszár Gábor: 

Az 50 ezer Ft-ot teszi fel szavazásra. Gratulál képviselőtársainak a lobbi tevékenységhez. 

Kardosné képviselő, bizottsági elnök által feltett módosításokkal teszi fel szavazásra a határozati 

javaslatot. 

 

Virányi Balázs: 

Kérdezi, hogy van-e annyi pénz az alapban? Szerinte nincs. 

 

Huszár Gábor: 

Ez úgy lesz, hogy ahogy majd be fog folyni az összeg. 

 

Virányi Balázs: 

Elmondja, azt is elhatározták az elején, hogy addig nem döntenek, amíg a pénz be nem fo lyik. 

 

Dömötör Sándor: 

Ha mindenki úgy adta be a városrészekről az igényét, hogy megjelölte, milyen hónapban melyik 

időpontra kéri a pénzt, akkor biztosan van esély arra, hogy most ki tudják a szükséges igényeket 

elégíteni. Farkasfára két időpontot jelöltek meg, egyik június, a másik pedig november vagy 

december. Tehát nem most kell az a bizonyos összeg. 

 



Huszár Gábor: 

Szerinte az teljesen egyértelmű, ha valaki odaírja, hogy idősek karácsonya, vagy falunap 

szeptember hónapban, értelemszerűen a pénzt akkor fogja kérni, nem áprilisban vagy májusban. 

Nem is gondolja, hogy ez probléma lehet az ütemezésnél. Külön kell majd szeptember hónapban 

kérni a pénzt. 

 

A képviselő-testület  

5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva, hogy Rábatótfalu kapjon a 

200 ezer Ft-on felül kifejezetten a városrészi sportra, illetve a Rábatótfalusi Labdarúgó Egyesület 

támogatására + 100 ezer Ft-ot, 

6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, hogy Máriaúfajlu 

Sportegyesület a megítélt támogatáson felül 50 ezer Ft-ot kapjon, 

mindkét bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

96/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére 

 

a) a Szentgotthárd-Farkasfai Városrészi Önkormányzat 80.000.- Ft-tal járul hozzá,  

b) a Szentgotthárd-Máriaujfalui Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja,  

c) a Szentgotthárd -Rábatótfalui Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja. 

d) a  Szentgotthárd -Zsida- Zsidahegy Városrészi Önkormányzat 120.000.- Ft-tal támogatja 

e) a Szentgotthárd -Rábafüzesi Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja,  

f.) a Szentgotthárd Jakabházi Városrészi Önkormányzat 50.000.- Ft-tal támogatja.  

g.) a Szentgotthárd-Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat 190.000.- Ft-tal támogatja.  

 

h.)  Rábatótfalu településrészi Önkormányzat számára az a.) pont szerinti támogatáson felül  a 

rábatótfalui városrészi sportra, illetve a rábatótfalui labdarúgó egyesületre 100.000.- Ft-ot 

biztosít. 

 

i.) Máriaújfalu településrészi Önkormányzata számára a b.) pont szerint megítélt támogatáson 

megítélt támogatáson felül 50.000.- Ft támogatást biztosít. 

 

2.) Az elszámolási határidő valamennyi támogatás esetén 2011. december 15.  

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

  Városrészi Önkormányzatok elnökei 

                Civil szervezetek elnökei 

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Önkormányzati lap kiadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Egyéni képviselői indítványát ismerteti, mely szerint hagyják helyben a 130 ezer Ft + ÁFA-t és a 

különbséget ő felajánlja a saját tiszteletdíjából, tehát a különbséget egyénileg bevállalja az első 

három lap kiadására. Tehát hagyják helyben az eredeti 130 ezer Ft + ÁFA összeget. A mindkét 

bizottság által elfogadott határozati javaslatot teszi fel azzal a kiegészítéssel, hogy az első három 

lapszám költségeinek fedezetére 130 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít a képviselő-testület az 

alapból. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 274/2010. számú határozatával 

elfogadott Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil 
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról 

című dokumentumot a következőkkel egészíti ki: 
a.) - A Szabályzat bevezető része  a következő mondattal egészül ki: „… melyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás” 

 

b.) A Szabályzat a következő 3.4.) ponttal egészül ki: 

- ,,Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék 

létrehozása.” 

- A Szabályzat 9.) pontja (A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai) a következők szerint 

módosul. 

,,Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést  előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket 

nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót  átveszi, értékeli, szükség 

esetén ellenőrzést kezdeményez.” 

 

- A Szabályzat 10.) pontja  (A Polgármester feladatai) első mondata a következők szerint 

módosul:  

,,A támogatási szerződéseket, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá.” 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 66/2011. számú határozatának 

2.) pontját hatályon kívül helyezi. 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete havonta megjelenő, elsősorban 

Szentgotthárd város Önkormányzatának híreit tartalmazó lap kiadását határozza el. Az első 

három lapszám költségei fedezeteként  130.000-130.000 Ft-ot biztosít  biztosít. 

- A lap neve: Szentgotthárd 

- A főszerkesztő Treiber Mária, jogi formája: megbízási szerződés 

- A lapkiadás  technikai részletei: 

- nyomdai előkészítés, tördelés, korrektúra, képszerkesztés: 14.000.- Ft ÁFA mentes 

összeg/alkalom Jancsó András egyéni vállalkozó ajánlata szerint. 



- a komplett nyomdai munkálatok 56.000.- Ft + ÁFA/alkalom a 2 A Reklámstúdió Kft ajánlata 

szerint. 

- A főszerkesztő megbízási díja 60.000.- Ft, + 27 % járulék. 

Egy lapszám teljes költségvetése 175.200.- Ft. 

 

Felelős: Huszár Gábor 

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen szavazott arról a képviselő-testület, hogy elindul a 

sportpálya, sporttelep felújítási pályázaton. Eléggé érthetetlen módon nem elégszik meg a 

pályázat kiírója a város érvényben lévő sportkoncepciójával, holott szerinte ezek a dolgok teljes 

mértékben a sportkoncepcióban le vannak írva és rendelkezésre állnak. Azért, hogy a pályázattal 

tovább tudjanak menni és nehogy formai hiba miatt kiessenek, kéri, hogy a határozati javaslatban 

hosszadalmasan felsorolt támogatási tevékenységeket fogadja el a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

98/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a sportfeladatait a következők szerint állapítja meg: 

- Pénzügyi támogatást biztosít a versenysportra – ennek során évente a költségvetésében 

elfogadott összeget osztja fel a sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint 

szentgotthárdi sportegyesületek illetve egyesületi szakosztályok számára, 

- Támogatja a diáksportot. Az oktatási intézményeket átfogó Városi Diáksport Egyesületet 

anyagilag támogatja. 

- A nyújtott sporttámogatások felhasználásáról a sportszervezeteket elszámoltatja 

- Szentgotthárd iskoláiban minden tanuló számára előírja a mindennapos kötelező 

testmozgást és ennek feltételeit az oktatási intézményekben biztosítja. 

- Városi Sporttelepet tart fenn ahol a labdarúgás, teke és a futás sportágak képviselői, 

versenyzői, utánpótlás korú fiataljai végezhetnek felkészülést illetve a labdarúgó 

bajnokságban illetve a tekebajnokságban a mérkőzések helyszíneként is ez a létesítmény 

szolgál. A sporttelepen lévő sportöltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek használatát a 

sportolók számára biztosítja.  

- A sporttelep fenntartási költségeit évente költségvetésében biztosítja, a munkálatokat saját 

100%-os tulajdonú vállalatával oldatja meg. 



- Fenntartja a Városi Sportcsarnokot, amelyet térítésmentesen bocsát az NB II-es 

bajnokságban részvevő csapat rendelkezésére. 

- A Városi Sportcsarnokban lehetővé teszi a kézilabda bajnokságban részt vevő Kézilabda 

Egyesület illetve a különböző utánpótlás korosztályú versenyzők felkészülését illetve a 

bajnoki mérkőzések lejátszását 

- Bajnokságok lebonyolítását teszi lehetővé sportlétesítményeiben Szentgotthárd diákjai, 

utánpótlás korosztályú sportolói, amatőr sportolói számára 

- Anyagi és egyéb támogatást nyújt Szentgotthárdon megrendezendő amatőr 

sportversenyekhez (pl. Csatafutás Nemzetközi Futóverseny, stb.) 

- A Rába folyó adta evezési lehetőségek kihasználása érdekében csónakindító állomást és 

ennek kiszolgálását szolgáló létesítményeket hozott létre és tart fenn saját tulajdonú 

vállalatán keresztül 

- 100%-os tulajdonát képező társaság által üzemeltetett St.Gotthárd Spa & Wellness 

fürdőben sportuszodát hozott létre és a vállalkozásán keresztül üzemelteti, melyben a 

tanítási napokon iskolai úszásoktatást biztosít. 

- Természetes környezetben hozta létre és tartja fenn a sportolásra több ágazatban is 

alkalmas Hársas – tavat. 

- Folyamatosan biztosít sportolási lehetőséget iskolai sportpályák fenntartásával és a 

sportolni vágyok számára folyamatosan nyitva tartásával. 

- Ifjúsági parkot hozott létre sporteszközök kihelyezésével és fenntartásával a Városi 

Sporttelep egy részén 

 

A sporttal kapcsolatos feladatokra fordítandó összeget Szentgotthárd Város Önkormányzata adott 

évi költségvetési rendelete tartalmazza. 

 

Felelős: a sportfeladatok feltételeinek biztosításáért Huszár Gábor Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Huszár Gábor: 

Kéri a jegyzőt, hogy ez a holnapi napon legyen postázva, nehogy kicsússzanak az időből. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a részvételt és több tárgy nem 

lévén a rendkívüli nyílt ülést 16.10 órakor bezárja. A képviselő-testület rendkívüli zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

Dr. Haragh László  Dömötör Sándor 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


