JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. február 22-én a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
Huszár Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, s szavazásra teszi fel a napirendi
pontokat. Az Idősügyi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
1./ napirendi pont: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési
rendelete
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Huszár Gábor polgármester: ismerteti a város költségvetési rendeletének tervezetét.
Elmondja, hogy amikor a Tanáccsal decemberben találkoztak a költségvetési hiány még 843
m/Ft volt , ez már úgy állt össze, hogy az intézményeknek semmi pluszt nem engedtünk
beemelni a költségvetésbe.
2011. januárjában a hiány 477m/Ft volt, -ez már olyan kezelhető hiány összeg volt, ami
figyelembe vette a hitelkeretünket, az adó befizetéseket. Ami a hitel kezelés problémája, hogy
évek óta görgetünk magunk előtt 300m/Ft-os hiányt, ez évente 25 m/Ft pluszt jelent- azaz 4
év alatt 100m/Ft-ot fizetünk ki, ez tetemes összeg, csak folyik ki a kezünk közül.
Tavaly 560 m/Ft hiánnyal fogadták el a költségvetést, úgy hogy a hitel keret 270 m/Ft volt, s
telek értékesítésre, egyéb ingatlan értékesítésre alapozták a kettő közti különbözet fedezetét.
Idén a költségvetési hiányt a hitel keret közelébe kell vinni, jelenleg 370 m/Ft körül van a
hiány, jó lenne levinni 350m/Ft-ra.
Mostani ülésen szerepel egy önkormányzati megtakarítási program, amelyet a Lucsik és társa
cég végez, azt várjuk, hogy 10milliós nagyságrendű megtakarításokat hoz ebben az évbenkiemelten a villamosenergia, a távhő, a telekommunikációs rendszer, bizonyos közbeszerzési
egységek-pl. közös dologi beszerzések területén.
Komáromi Józsefné: a költségvetésben mit jelent a befektetési bevételként megjelölt 260
m/Ft, mennyi a tavalyi év maradványa?
Huszár Gábor polgármester: a tavaly őszi polgármester váltást követően 114 m/Ft-os
inkasszót nyújtottak be a számlánkra; az iparűzési adó bevételből, mivel a befizetők
némelyike többet fizetett be 110 m/Ft-ot vissza kellett fizetni, ezek a tételek az 576 m/Ft-os
tavalyi tervezett hiányhoz még hozzájöttek.
Fábián Béláné: a költségvetést érinti, hogy a parkolási rendszerben a kistérségi települések
autói kedvezményesen parkolhassanak, szeretné kérni, tekintve, hogy a Gondozási Központ
jelentős szolgáltatásokat lát el nemcsak Szentgotthárdon, de a kistérségben is, ezért az
intézmény autójára is terjesszék ki e kedvezményt.
Dr. Dancsecs Zsolt: a vonatkozó rendelet módosítás a mostani februári ülésre van
előterjesztve, azzal, hogy kistérségi településenként 1 autó részesülhet a lakossági tarifán
figyelembe vett kedvezményben, az intézményi autó nincs bent.
Huszár Gábor polgármester: jogos a felvetés, intézményi autóra is ki kellene terjeszteni, a
délutáni bizottsági ülésen kéri a rendelet módosításba bejavasolni.
Az Intézményektől többet elvonni már nem lehet, ez ki lesz nyilvánítva. Minden intézménybe
elmentünk és végig beszéltük a költségvetést.
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Komáromi Józsefné : a 16%-os adókulcs bevezetése kapcsán van visszajelzése, információja
az önkormányzatnak, hogy az alkalmazotti szférát hogy érintette?
Dr. Dancsecs Zsolt: a 300e/Ft felett keresőknek kedvezett ez a változtatás, megalakult egy
bér ellenőrző csoport, a mai híradások szerint azért, hogy senki ne kapjon kevesebbet, mint
tavaly. A minimálbéreseknél lehet probléma, a pedagógusok esetében magasabb a bér a
minimálbérnél.
Fábián Béláné: jó, hogy polgármester úr optimista és az intézményektől többet nem vonnak
el, az intézményeknek ennek a költségvetésnek is nehéz megfelelniük. A telefon költségek is
bent vannak a megtakarítási programban, egy alpolgármesteri levél adatokat kér be, az adatok
megadásához műszaki végzettségre lenne szükség— nem tudja, hogy tudják összeállítani,
nemcsak ők, de a többi intézmény is.
Huszár Gábor polgármester: szakember állította össze, szükség van ezekre az adatokra
Komáromi Józsefné: az anyagból látszik, felvetődött az a kérdés, hogy a Városi Tv-nek az
épületért bérleti díjat kellene fizetnie. A Városi TV nem fogja a lakosságra továbbhárítani a
bérleti díj kirovásból származó költségeket?
Dr. Dancsecs Zsolt: az is elhangzott, hogy bérleti díj fizetés esetén elmennek Csörötnekre, s
ott kapnak egy ingatlant. A Kft. közszolgálati feladatot ellát, ingyenes képújságot – teletext
biztosít az önkormányzatnak, ha ezért mind fizetni kellene nekünk, akkor az nekünk lenne
teher. De abban pedig igazunk van, hogy a vállalkozás fizessen a helyiségért. Abban is van
igazság, hogy amikor megvásárolta erről nem volt szó.
Huszár Gábor polgármester: leülünk egyeztetünk Dékány úrral, nem akarjuk a tv-t terhelni,
s ezt a lakosságra tovább terhelni, de van egy jó önkormányzati ingatlan jó helyen, ennek
valamilyen terhet vállalni kell, nem azt mondom, hogy annyit fizessen mint egy butikos, aki
1001-2000 e/Ft-ot fizet, inkább jelzés értékű legyen a fizetés, kb.500 Ft-os tárgyalási alap
lehet. Csörötneken ott van az a nagy egészségház kihasználatlanul, valószínüleg azért merült
fel, mint lehetőség.
Dr. Haragh László: hozott az önkormányzatnak az eladás 180m/Ft-ot, itt vállalkozik, itt
kellene, hogy az adóit fizesse.
Dr. Dancsecs Zsolt: 2m/Ft iparűzési adót fizet
Komáromi Józsefné: az eladásnál kellett volna rá figyelemmel lenni.
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa elfogadásra ajánlja a város 2011.évi költségvetését.
2./ napirendi pont: A szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai
állapotának áttekintése- különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás
aktuális helyzete, a fejlődés lehetséges útjai Szentgotthárdon.
Előadó: Műszaki Iroda vezetője
Fekete Tamás: övid áttekintést ad az előterjesztésbe foglaltakról.
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Komáromi Józsefné: az új Széchenyi tervben ilyen energetikai pályázatoknál 85%-os
támogatások vannak, ezt mindenképpen ki kellene használni, továbbá termálvíz pályázatok
esetében is 85%-os támogatásra lehet pályázni.
Huszár Gábor polgármester: a hévizi gyógyfürdő igazgatójától kaptam egy hőtérképet, s
Sztg. kb. 10 km-re van attól a határtól, ahol bizonyíthatóan van melegebb rétegvíz,
hőszivattyús megoldással lehetne esetleg eredményt elérni.
Fekete Tamás: 860 m a talpmélysége a Várkertben lévő kútnak, majdnem 1100m-re furtak, s
olyan vízzáró rétegbe ütköztek, hogy nem volt értelme tovább vinni, pozitív kút- jó a
teljesítménye.
A geotermikus energia esetében a lehűlt rétegvizet eredeti rétegekbe kell visszapumpálni- ez
nagyon drága, drágább, mint a felszín feletti fűtés, valamint vízkészlet járulékot kell fizetni.
Huszár Gábor polgármester: a Lapincsba magas só koncnetrációjú vizet vezettek
Ausztriában a geotermikus erőműből – ebből került bele a só, olyan drága lett volna a
visszapumpálás, hogy nem érte meg.
Fekete Tamás: a Távhő szolgáltatás kapcsán kívánalom: alapos hőszigetelést használjanak,
lakosság szempontjából elérhető áron szolgáltasson, önkormányzati intézményeknél is
érintett. Árcsökkentés- földgázon alapul- tehát ezt lehetne kiváltani, akkor olcsóbb lehetne.
Biomassza fűtőmű – az egész várost tudna fűteni- de 600-700 m/Ft lenne. Több helyszínt
megnéztek, tanulmányterveket készítettnek.
Utólagos hőszigeteléseket csinálunk az
intézményeknél, lakásoknál szinte mindenhol költség elosztók vannak felszerelve, mind a 495
lakásban, ez száz százalékos kiépítettséget jelent. Egyik évről a másikra az értékesített
hőmennyiség 30%-al csökkent, ez nagy mennyiség. Ezzel az a probléma a lakosság részéről,
hogy vannak lakások amelyek hőtechnikailag jó helyen vannak, mások nem, ezt nehezen
fogadják el az emberek, hogy a fűtési költségek különbözőek. A társasház lakói egymás közti
kompenzációban kellene, hogy megegyezzenek.
Az új Széchenyi tervben, a régióhő a kondenzációs kazánra tud talán pályázni, ez 10-15% gáz
felhasználás csökkenést jelenthet, a hődíj csökkeni fog.
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa elfogadásra ajánlja az energetikai előterjesztést.
3./napirendi pont: Rászorultsági, támogatási,
koncepciókban, rendeletekben.
Előadók: téma szerint érintett irodavezetők

szociális

rendszerek

a

helyi

Dr. Csanaki Eszter: Átnéztük az önkormányzat összes rendeletét és koncepcióját, minden
terület biztosítunk kedvezményt, a helyi sajátosságokat figyelembe véve.
Komáromi Józsefné: a lakbérek nagyon alacsonyaknak tűnnek, nem ismerem a szociális
helyzetet és a lakás minőséget, de akkor is nagyon alacsony.
Dr. Dancsecs Zsolt: Még így is van kb. 12 m/Ft-os lakbér és vízdíj kintlévőség, a lakbérek
valóban a tényleges szint alatt vannak, a különbözeteket a város, áttételesen a város lakossága
fizeti.
Kovács Jánosné: az Idősek otthona továbbra is fontos lenne, minden találkozáskor Kovács
Ferenc megyei elnök úrnak meg kell említeni.
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Huszár Gábor polgármester: ha épület van is, de működtetni kell, hozzuk létre, de a
működtetés mindig nagy kérdés.
A Laktanya épület adott- vállalkozási alapon kellene működtetni, az önkormányzat nem tudja
felvállalni.
Fábián Béláné: két kistérségben nincs ilyen intézménye a megyének, hosszú távon a
megyének meg kell csinálni a profil tisztítást, év közben a személyes gondoskodásra külön tv.
lesz, nem mindegy hova fognak intézményt telepíteni, a helyi vezetésnek lobbizni kell, az
idősotthoni ellátást a kistérségbe kell hozni!
Komáromi Józsefné: Vasvár- Körmend közötti összefogás erős , nekünk az őrséggel kell
összefogni- turisztikai és más területeken is.
Dr. Haragh László: érdeklődik, a közigazgatás járási átszervezéséről vannak-e már
információk.
Dr. Dancsecs Zsolt: a közigazgatás egy nagy alrendszer, a döntéshozók sem tudják pontosan
milyen irányba lehet megtenni az átalakításokat, sokszor összemossák a kistérséggel a járást.
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa megköszöni a tájékoztatót.
Egyebek:
Kovács Jánosné: kéri a polgármester urat, hogy testületi ülés elején, a nyilvánosság előtt
mondja el, hogy az idős emberek vigyázzanak értékeikre, mert ismét nyugdíj ellátások
ellenőrzése címén bemennek idős emberek lakásába, hogy pénzüket elvigyék; továbbá
olyannal is jöttek, hogy a mentőknek gyűjtenek, de ő felhívta a mentőket, s nincs gyűjtés
számukra.
Huszár Gábor polgármester: köszöni a jelzést, el fogja mondani testületi ülés elején.
Megköszöni mindenki munkáját, az aktív részvételt, az ülést bezárja.

-k.m.f.Huszár Gábor
Idősügyi Tanács elnöke

Fábián Béláné
titkár
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