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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én
09.00 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dömötör Sándor, Dr. Haragh László,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr. Sütő Ferenc, Vadász József,
Labritz Béla (a képviselő 10.59 órától 12.00 óráig igazoltan távol
volt az ülésről) és Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Enzsel István tanár, pályázó,
Dr. Horváth Ferenc, az Önkormányzat volt könyvvizsgálója,
Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár vezetője,
Bedics Sándor, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója 9.24 órától,
Kovács Tiborné, a SZEOB igazgatója 9.24 órától,
Treiber Mária újságírónő 9.24 órától,
Nagy Pál Sebestyén, az NP Consult Kft képviselője és a kollégája.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol van:

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dömötör Sándor és dr. Haragh László képviselők.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket, képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit, valamint a képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt nyomon követő
kedves szentgotthárdi és kistérségi lakosokat, megállapítja a határozatképességet és megnyitja a
nyílt ülést. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek
módosító indítványa? Javasolja felvenni a napirendek közé a ,,Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői
igazgatói munkakörének ellátása” című előterjesztés megtárgyalását. Javasolja, hogy a
,,Gotthárd-Therm Kft kölcsöne”, a ,,Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Városért kitüntetésre”,
valamint a ,,Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői igazgatói munkakörének ellátása” című
előterjesztéseket a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg. Javasolja, hogy a célszerűség
kedvéért a ,,Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény intézményben” című napirendet a Különfélék 4. napirendi pontjaként
tárgyalja meg a képviselő-testület, hogy ne kelljen a két igazgatónak ilyen nagy különbség
eltéréssel itt várakoznia. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek módosító
indítványa? Virányi képviselő javaslatára a ,,Napelemes villamos energia termelő berendezések
létesítésének lehetősége” című napirendet a Különfélék 1./ pontjaként javasolja megtárgyalni.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek aggálya, kifogása?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
163/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé a
,,Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői igazgatói munkakörének ellátása” című előterjesztés
megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a
- Gotthárd-Therm Kft kölcsöne,
- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Városért kitüntetésre, valamint a
- Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői igazgatói munkakörének ellátása
című előterjesztéseket.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ,,Napelemes villamos energia
termelő berendezések létesítésének lehetősége” című napirendet a Különfélék 1./ pontjaként, a
,,Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény intézményben” című napirendet pedig a Különfélék 4. napirendi pontjaként tárgyalja
meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

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

I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadók: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
2./ Napirendi pont:
Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Jogi, Pü. Biz. jav.) és 4. (Önk. Erőforr. Biz. jav.) sz. melléklet
3./ Napirendi pont:
A szakképzés jövője – különös tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
4./ Napirendi pont:
Sportkoncepció elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Napelemes villamos energia termelő berendezések létesítésének lehetősége.
Előadó: Virányi Balázs önkormányzati képviselő, energetikus
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
2./ Napirendi pont:
Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű
képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves
tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
3./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása.

Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
4./ Napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény intézményben.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. (Önk. Erőforr. Biz. zárt ülés jav.) sz. melléklet
5./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
6./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium osztálybontási kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
7./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Történelmi Napok és Augusztus 20-i rendezvények 2011.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
8./ Napirendi pont:
Helytörténeti együttműködés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
9./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
10./ Napirendi pont:
Evangélikus Egyházközség kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

11./ Napirendi pont:
Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
12./ Napirendi pont:
Folyószámlahitel prolongáció.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
13./ Napirendi pont:
Készfizető kezességvállalás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
14./ Napirendi pont:
Könyvvizsgálói pályázat elbírálása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
15./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd, hrsz. 26. (Polgármesteri Hivatal épülete) tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
16./ Napirendi pont:
A Közművelődési Koncepció és a Közművelődési Rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
17./ Napirendi pont:
A 6/2011. (II. 24.) számú költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
18./ Napirendi pont:
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
19./ Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
20./ Napirendi pont:
Rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
21./ Napirendi pont:
Rába önkormányzati árvízvédelmi támfal magasítása Szentgotthárdon (NYDOP-4.1.1./B-11)
pályázati lehetőség.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
22./ Napirendi pont:
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium fűtési rendszerének korszerűsítése.
Előadók: Fekete Tamás műszaki irodavezető és Virányi Balázs városi energetikus
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
23./ Napirendi pont:
Előkészület a SZOI Arany János 1-4. Évfolyama intézmény energiahatékonysági felújítására
(KEOP-2011-4.9.0).
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
24./ Napirendi pont:
A Rendelőintézet ,,Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázata (NYDOP-5.2.1./C-11).
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
25./ Napirendi pont:
Ipari Park I- és II. ütemű vállalkozási területek belterületbe vonás kezdeményezése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet

26./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti lakás értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
27./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem Török Lászlóné.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 33. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
28./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 34. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések)
Huszár Gábor:
Mielőtt a két ülés közötti polgármesteri beszámolót elkezdené, egy nagyon rövid ünnepélyes
aktust iktat a mai képviselő-testületi ülésbe. Az önkormányzat nevében megköszöni dr. Horváth
Ferencnek 2003. óta az önkormányzatnál végzett könyvvizsgálói munkáját, évekbe mérve ez nem
hosszú idő, de azt gondolja, az a munka, amit az önkormányzat életében Horváth úr pontosan,
precízen a képviselő-testületi ülések kritikus pontjait áthidalva végzett, ezt a televízió képernyője
előtt a szentgotthárdiak nyomon követhették, komoly és meghatározó munka volt. Igazából
bíztak abban, hogy a következő négy éves ciklust elvállalja az Önkormányzatnál, de fejet kellett
hajtania az előtt az akarat előtt, hogy unokái körében kívánja tölteni a nyugdíjas éveket és nem
hosszabbítja meg ezt a megtisztelő megbízatást, ezért kiírásra került egy új pályázat, Horváth úr
pedig nyugdíjba vonul. Dr. Horváth Ferenc 9.24 órakor távozott az ülésről.

I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előadók: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Június 1-én Walldürnben, a németországi testvérvárosban rendezték meg a Virág és
Fényfesztivált, melyre meghívást kaptak. Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr és Kiss Éva, a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnök asszonya utazott el, képviselték a várost.

Június 2-án a Refektóriumban tartották meg a pedagógusnapi megemlékezésüket. Az ünnepségen
elismerték azoknak a pedagógusoknak a munkáját,
akiknek tanítványai az országos
kompetenciamérésen kimagasló eredményt értek el. Jandrasits Józsefnét, Molnár Mariannát,
Gyécsek Andreát, Medgyes Szilviát, Pintér Ferencet, Erős Klárát, Táncos Beatrixet és Gaál
Mónikát kimagasló, kiváló és lelkiismeretes szakmai munkájuk elismeréseként jutalmazták. E
napon a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia jogutódja megbízásából Soós Ferencné nyugdíjas
pedagógus részére Arany Díszoklevél adományozására került sor. A Szentgotthárd
Közoktatásáért Díjat Czuczainé Skaper Hilda, a SZOI némettanára a város alapfokú oktatása
területén, elsősorban a német nemzetiségi oktatásban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai
munkája elismeréseként kapta meg, Göncz Zoltánné óvónő pedig az óvodai nevelés területén
végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként vehette át ezt a díjat. Az
ünnepi műsorban az óvodások mellett dr. Sütő Ferenc városi képviselő, a SZOI diákjai és tanárai
vettek részt a műsorban. Ezúton is gratulál a kitüntetetteknek és jó egészséget kíván nekik.
Június 3-án Drago Šiftar, a Szlovén Köztársaság magyarországi főkonzuljának búcsúztatóján vett
részt, mivel négyéves mandátuma lejárt. A Szentgotthárdi Civil Fórum is ezen a délutánon
rendezte meg a májusfa kitáncolással egybekötött VI. Kistérségi Forgatagot a Városkapu
környékén, valamint a Színház melletti szabadtéri színpadon. Ebben az évben a kiemelt kistérség
Alsószölnök volt, így a résztvevőket Monek Zsolt Alsószölnök polgármestere köszöntötte.
Szintén ezen a napon emlékeztek meg a trianoni békediktátum évfordulójáról a Nemzeti
Összetartozás Napjának előestéjén a Széll Kálmán téren, a Hősök emlékművénél.
Június 4-én, szombaton a Szent Korona felszentelt másolatát ünnepélyes keretek között hozták
Sárvárra. A vas megyei városok meghívást kaptak a díszfelvonulásra. Szentgotthárd zászlaját két
fiatal szentgotthárdi diák - Jandrasics Noémi és Kollár Dániel vitte, velük vett részt a
rendezvényen. Szintén ezen a napon a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Életfa Baráti Kör
közös gyereknapi programot szervezett a Hársas-tónál, melyen dr. Reisinger Richárd
alpolgármester úr adta át a jótékonysági Estély bevételéből készült játszóvárat.
Június 7-én rendkívüli ülés keretében tárgyalták a fürdő üzleti tervét és döntöttek egyéb pénzügyi
kérésekről.
Június 10-én a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Széchenyi István Általános
Iskolájának 8. osztályos diákjainak ballagási ünnepségén vett részt. Jó egészséget és sok sikert
kíván a továbbtanuláshoz és a leendő középiskolai évekhez a diákoknak.
Június 11-én, szombaton reggel a mogersdorfi Egyházközség és a Keresztény Megmozdulásokért
Egyesület gyalogos zarándoklatot szervezett a zsidai Jó Pásztor (Brenner) kápolnához. A
templom előtt a város nevében köszöntötte a résztvevőket. Délelőtt Osztrák-magyar tűzoltási
gyakorlatot tartottak az ipari parkban az osztrák oldalon, melyre meghívást kapott és részt is vett.
Délután a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a hagyományoknak megfelelően idén is
megszervezte a Szentgotthárdi Ifjúsági Napot, melyre folyamatosan zajló programokkal várták a
fiatalokat.
Június 15-én Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozása ügyében tárgyalt az
őriszentpéteri polgármesterrel és az Őrségi Nemzeti Park képviselőjével. A délután folyamán
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén, majd a sportkoncepció
aktualizálása miatt összehívott egyeztetésen vett részt.

Június 16-18. között a Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezete Szentgotthárd városban
szervezte meg a XX. Pannon Jogász Napok nemzetközi szimpóziumot, melyen osztrák, szlovén
és magyar jogászok vettek részt, valamint a három ország igazságügyi miniszterei is, akik –
kihasználva a személyes találkozás adta lehetőségeket – nem csupán a szimpózium protokolláris
részein szerepeltek, hanem háromoldalú tanácskozásaikon beszélték-vitatták meg az aktuális,
jogélettel összefüggő kérdéseket. Jelen volt dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazságügyekért felelős államtitkára, valamint dr. Baka András a Legfelsőbb
Bíróság elnöke is. A jubileumi szimpózium központi szakmai témája a médiahatalom és
jogállami korlátai voltak. A rendezvényen köszöntötte a megjelenteket, végigkalauzolta őket a
városban. A rendezvény szervezőinek visszajelzése szerint tartalmas, élményteli programban volt
részük a vendégeknek, szívesen visszatérnek Szentgotthárdra. A XX. Pannon Jogász Napok
helyszíne a Gotth’Art Wellnes & Conference Hotel volt. Ezúton is kifejezi köszönetét azért a
munkáért, amivel ők segítették ennek a rendezvénynek a munkáját.
Június 16-án a Szlovén Köztársaság függetlenségének 20. évfordulója alkalmából a Szlovén
Köztársaság nagykövet asszonya fogadást tartott Budapesten, melyre meghívást kaptak. A
rendezvényen alpolgármester úr vett részt, képviselte a várost.
Június 18-án, szombaton, Körmenden rendezték meg a Polgárőr Napot, melyre meghívást kapott,
és képviselte az Önkormányzatot.
Június 21-én tartotta ülését a Vas Megyei Szakképzési Szervezési Társulás, melyen
alpolgármester úr vett részt. Megjegyzi képviselőtársainak, hogy jelenleg is TISZK ülés folyik és
az alpolgármester Szombathelyen ezen az ülésen vesz részt. Remélhetőleg hamarosan csatlakozik
hozzájuk. Információ még, hogy az elmúlt héten volt egy financiális kérdés a TISZK ülésen,
mellyel az alpolgármester nagyon helyesen nem értett egyet, ezért kellett most újra összehívni.
Sok millió Ft bánta volna a Szakképző Iskola költségvetését, ha az alpolgármester nem figyelmes
azon az ülésen.
Június 24-én Budapesten több tárgyaláson vett részt, köztük az Erste Bank és az Allison
igazgatóival találkozott. Ezen a napon tartották a Szombathely-Szentgotthárd vasúti vonalszakasz
műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását, melyen Fekete Tamás, a Műszaki Iroda vezetője
képviselte Szentgotthárd várost. Kéri a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy néhány mondatban Hogyan
is áll a dolog címmel mondjon néhány információt a képviselő-testületnek.
Június 27-én Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás soron
következő ülésén Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok vett részt Szombathelyen. Ha van
megosztani való információ, Labritz urat is kéri, hogy néhány gondolatban számoljon be.
Június 27-én délelőtt a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 28-án pedig az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén vett részt.
Tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján
2011. július 1-e péntek a Köztisztviselők Napja, mely a köztisztviselők számára munkaszüneti
nap, ezért a Polgármesteri Hivatal zárva lesz.
Tisztelt szentgotthárdi lakosok! Felhívja szíves figyelmüket, hogy június 11-től a szentgotthárdi
lakosok már hétvégén is 50% kedvezménnyel látogathatják a fürdőt, melynek egyetlen feltétele
az érvényes lakcímkártya bemutatása.
Tisztelt szentgotthárdiak, Szentgotthárd környékén élők! Elsősorban az idősebb korúakhoz
szeretne szólni. A rendőrparancsnoktól kapott tájékoztató alapján felhívja a figyelmüket
összevetve azzal, ami a mai Vas Népe újságban is megjelent. Sajnos újra hallani lehet

időskorúakat ért sérelmekről, nevezetesen olyan bűncselekményekről, amelyek pénzt csalnak ki
az időskorúaktól, bármilyen rászorultak is legyenek. Arról van szó, hogy néhány gonosz lelkű
ember felkeresi az időseket, bekopognak, becsengetnek és azzal a hivatkozással, hogy az
Önkormányzat 2 ezer Ft támogatást nyújt, vagy más egyéb szervezetek bizonyos nyugdíj
kiegészítést vagy pénzügyi hozzájárulást adnak számukra, szeretnék átadni az összeget. 2 ezer Ftot akarnak adni, de 10 ezer Ft-juk van csak, ezért arra kérik az időseket, hogy váltsák fel az
összeget. Természetesen megörülnek neki, elmennek, a rejtett helyről előveszik a visszajáró
pénzt, hogy felváltsák, ezt ők kifigyelik és abban az időben, amíg aláíratnak velük mindenféle
papírt, a társ besurran és az idősektől elveszi a maradék pénzüket is. Tisztelt nyugdíjas korúak!
Ne higgyenek ezeknek a dolgoknak, az Önkormányzat semmiféle készpénzt nem továbbít a
nyugdíjasok részére, de semmiféle állami szervezet sem kézbesít főleg futár útján készpénzt
senkinek, tehát ha röviden össze akarja foglalni a mondandóját, akkor csak a postást engedjék be,
vagy inkább neki nyissanak ajtót és őt is csak akkor, ha kétszer csenget. Ne engedjék be a
lakásukba az idegen embereket, ezt kéri a nyugdíjasoktól. Azt is kéri, hogy mondják el a
szomszédjaiknak és mindenkinek, akikkel baráti kapcsolatban vannak, hogy vigyázzanak és
figyeljenek oda.
Hulladékégető kérdése. Egy rendkívül jelentős ügy végállását ismerteti. Tudott dolog, hogy a
Lyocellhez vezető iparvágány engedélyeztetési jogát már többször is megfellebbezte az
Önkormányzat. Jelenleg ügyészségi óvás alatt van a dolog, a mai nap reggel jött a következő
levél: a Nemzeti Közlekedési Hatóság központja 2011. június 6. nappal kelt és a Vas Megyei
Főügyészségre 2011. június 14. napján érkezett megfelelő iktatószámú határozatával az
ügyészségi óvást elutasította. Tájékoztatja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság központja az
alperes ellen 2011. június 24-e napján az ilyen és ilyen számon iktatott levélben keresetet nyújtott
be a Fővárosi Bírósághoz, vagyis az történt, hogy a Főügyészség – a főügyész helyettes asszony
aláírásával jött a levél – nem értett egyet ezzel az elutasítással és a Bíróságnál megfellebbezte ezt
a döntést. Ez számukra újabb kis reménysugár abban, hogy ezt a vasútvágányt ellenőrizni tudják
és ezzel is meggátolják a tervezett hulladékégető felépítését.
Tájékoztatja a képviselőtársait, a tisztelt lakosságot, hogy Tállai András önkormányzati
államtitkár úrtól jött egy levél, mi szerint azt kéri az Önkormányzattól, hogy térképezzék fel és
tájékoztassák a minisztériumot arról, hogy van-e üresen álló lakás vagy olyan ingatlan, ahova
szociális jelleggel valamilyen bérlakás programba be lehetne kapcsolódni. Természetesen leírták,
hogy Szentgotthárdon nem igazán található ilyen terület, viszont az államtitkárnak említették a
Határőr Laktanyát valamint a volt Rábafüzesi határátkelő hasznosítását. Kérte, hogy személyes
konzultációra adjon lehetőséget.
A tisztelt képviselőtársaké, irodavezetőké a szó, megkérdezi, hogy van-e a két ülés közti
anyaghoz hozzátennivalójuk, információjuk?
Fekete Tamás:
A GYSEV vasúti pálya rekonstrukcióval kapcsolatosan a polgármester említette, hogy múlt hét
péntekén Szombathelyen volt a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A lezárást követően
kezdődhet meg majd az ún. használatbavételi eljárásnak a megkérése, illetve lefolytatása. Ez a
műszaki átadás-átvételi eljárás a vasúti pályáról, a pályához kapcsolódó egyéb műszaki
berendezésekről szólt és annak befejezésével kapcsolatosan. Természetesen szóvá tette, hogy így
nem tudnak hozzájárulni, ugyanis az önkormányzati utakba és egyéb ingatlanokba az építés során
keletkezett károkat a GYSEV, illetve az alvállalkozói csak részben állították helyre. Ígéretet
kapott, hogy ez mindenképpen helyre lesz állítva, egy kicsit keserűen érintette, közölték hogy ezt
majd a használatbavételi eljárás során veszik figyelembe, a műszaki átadás-átvételi eljárást ez

nem befolyásolja. Viszont a használatbavételi eljárás hamarosan kezdődik, már meg is kezdődött,
ugyanilyen véleményüket, jogos igényüket ott is elő fogják terjeszteni, ott már lehetőségük lesz
arra, hogy addig ne záruljon le a használatbavételi eljárás, míg azokat a munkálatokat, amikkel ők
úgy gondolják, hogy a szentgotthárdiaknak, a városnak tartozik a kivitelező, ezeket a munkákat el
nem végzik.
Labritz Béla:
Négy-öt környezetvédelmi vonatkozású témát mond el röviden. A hétfői Társulási Tanács ülés
azért jött létre, azért kellett Szombathelyre utaznia, mert a közbeszerzési törvény megváltozott és
ennek tükrében kell új közbeszerzési eljárást indítani, illetve pályázatot kiírni a Társulási
Tanácsnak annak érdekében, hogy minél előbb, lehetőség szerint már szeptemberben
elinduljanak azok a beruházások, azok a rekultivációs programok, amelyekért ez a Társulás
létrejött. A következő környezetvédelmi vonatkozású hír, amit a beszámolójában is írt, a
szentgotthárdi gát felújítása, amely ebben az évben nem fog elkezdődni. Az okok nem helyiek,
tehát nem önkormányzati és nem vízügyi ok, hanem országos oka van ennek, tehát sokkal
frekventáltabb és sokkal komolyabb feladatok voltak ezen a területen, ahol a vízügy, illetve a
környezetvédelmi tárcának az erőit át kellett csoportosítani. Minden valószínűség szerint a
következő év első negyedében fog elkezdődni a gát felújítása. Ehhez kapcsolódik még az, hogy a
kétoldali határvízi bizottság javaslatára az Osztrák Szövetségi Kormány hozzájárult a gát
felújításához 150 ezer Euróval, ezt már elmondta. A következő hír szintén a Rábához
kapcsolódik. A február elejétől datált és közel két hónapig tartó habzás mindannak ellenére, hogy
erősen beindultak az üzemek a túloldalon, akár a bőrgyárak, akár más üzemek, jelen pillanatban
elmondhatja azt, hogy nagyon rendben van a folyó, de ezt már tíz éve, nagyon pulzál ez a kérdés,
elképzelhető, hogy egy vagy két hónap múlva nem ezt fogja elmondani. Szintén a
beszámolójában említette azt a témát, ami a város lakosságát nagyban irritálja. Két ilyen terület
van, egyik barátja által romhotelnek elnevezett épület van, az egyik a volt Turista szálló épülete,
a másik a Kaszagyárnak a területe. A Műszaki Irodával egyeztetve egyelőre más lehetőségük
nincs, mint a megfelelő törvények értelmében büntetés kiszabását fogja a Polgármesteri Hivatal,
illetve az Önkormányzat kezdeményezni, ami már megtörtént a múltban is, valamelyikük majd
előbb megunja. A Kaszagyári területtel kapcsolatosan kicsit problémásabb a dolog, egyrészt
nagyságát tekintve, másrészt viszont a tulajdonosi köre sokkal szélesebb, mintegy 6 fő a
tulajdonosi kör. Igyekeznek lehetőség szerint a tulajdonosokat arról tájékoztatni, hogyha módjuk
van rá, ők is végezzék el a kaszálásokat, történjék meg a parlagfű irtása, illetve a rágcsálóirtás
mindkét területen. Örömmel mondhatja, hogy a februári beszámolója, illetve a kutyatulajdonosok
egyértelmű pozitív hozzáállása következtében nagymértékben elszaporodott az a cselekedet, ami
a zacskós kutyasétáltatással párosul. A jó idő miatt is egyre többen inkább a szabadban, a kijelölt
területeken futtatják a kutyákat és a melléktermékeket összegyűjtik, a megfelelő területen
helyezik el. A következő probléma a Hársas-tó. Minden híresztelés ellenére nagyban támogatja és
nagyon sok munkája van abban, hogy megkapják a lehetőséget arra, hogy továbbra is lehessen
fürödni a tóban. Ellenkező hírek érkeznek, nem kívánja minősíteni ezt a fajta hozzáállást az
országos és a területileg illetékes szervek között. A múlt hét szerdán megjelent Vas Népe
egyértelműen arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a megyében négy fürdésre kijelölt tó van,
egyik a Hársas-tó. Ők ezt nagyon szépen megköszönik az országos szerveknek, ennek értelmében
azt gondolja, hogy a hátralévő két hónap nem azzal fog eltelni, hogy mindenki azt lesse, hogy
betartották-e a jelen pillanatban érvényes szabályokat, hanem inkább arra törekszenek, hogy
minél kulturáltabban történjen ott a kirándulás, pihenés. A jövőre vonatkoztatva Kardosné
képviselőtársa javaslatára és vezetésével holnap reméli egy olyan kezdeményezés fog elindulni,

ami hosszú évekre mindenképpen meghatározza a Hársas-tó idegenforgalmát, annak struktúráját.
Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszol rá.
Huszár Gábor:
Két témát vet fel és örül, hogy képviselőtársa ezt nem tette meg. Az egyik téma: a zsidahegyi
folyékony hulladéktároló hely rekultivációs tevékenységével kapcsolatban tudvalevő, hogy a
városban már néhány napja folyamatosan hírértékű és lehet is látni a teherautókat, mi szerint
vasbeton törmeléket szállítanak. Ismeretlen tettes ellen a tegnapi nap a Rendőrkapitánysághoz
feljelentést tett, kéri az ügy kivizsgálását, engedélyeztetési eljárást és az engedély meglétének
vizsgálatát. Megítélésük szerint olyan anyag kerül oda be töltelékként, ami nem biztos, hogy
minden tekintetben megállja a környezetbarát technológia címet.
A másik téma a Liget kérdése. Lehet látni, hogy mi van a Ligetben, valamint Szentgotthárd légi
felvételein azt is lehet látni, hogy 5-10-15-20 vagy akár 40 évvel ezelőtt is bizony a Ligetben állt
a víz. Természetesen a mostani építőket ez nem menti fel, tegnap reggel 9 órára egy ún.
vészértekezletet hívott össze, ahova a fővállalkozó, az alvállalkozó és a győri tervezőmérnökök is
ide lettek rendelve. Kint voltak a helyszínen, keresik a megoldást. Egy biztos, hogy ennek a
területnek kritikus a vízelvezetése, hiszen nemcsak ezen a több mint 2100 négyzetméteren
lehullott csapadék elvezetéséről kell gondoskodni, hanem az akasztópart felől lejövő víz is erre a
belejtett területre érkezik. A lakók elmondása szerint azon a bizonyos csütörtök éjszakai és
pénteki felhőszakadás-szerű, özönvíz-szerű esőzésnél padkáig ért a víz. Ez befolyt oda, meg a
ráesett eső is, lehet látni, hogy pillanatnyilag bokán felül, csizmaszárig ér a víz. A baj az, hogy ez
nem szikkad el és nem tudják elvezetni. Tegnap mintegy másfél órás egyeztetés után úgy váltak
el a beruházótól, alvállalkozótól és a mérnököktől, hogy a jövő hét közepéig leteszik azt a
dokumentumot, amellyel csökkenteni lehet ezt a jelenséget, ha nem is teljesen meggátolni, de
legalább a szikkasztást valahogy meg lehet oldani. Ez történhet akár vízkivezetéssel,
csapadékcsatorna építésével, de valami megoldást mindenképpen követelt tőlük ezen a
tárgyaláson. Dömötör képviselő is ott volt, valamint a városgazdálkodás vezetője, egyértelműen
azt fogalmazták meg, hogy szerintük tervezési hiba is történt, nem inkább a kivitelező, elsősorban
a tervező feladata lett volna ezt a folyamatot meggátolni, megakadályozni.
Dömötör Sándor:
Két rövid gondolatot kíván a két ülés közt az eddig elhangzottakhoz fűzni. A GYSEV-vel
kapcsolatosan Fekete úr említette, hogy a használatbavételi engedély során még olyan problémák,
amelyek felvetődnek, azokat jelezzék. Egyet tud mondani, a temető utáni kerékpárúton két helyen
is az aszfaltburkolat fel van törve, ennek a helyreállítása biztos, hogy a GYSEV feladata lesz,
hiszen az ő járműveik jártak arra.
A másik kérdés, amit a polgármester az előbb említett, ennek kapcsán oszt meg néhány
gondolatot. A Szentgotthárd Városi Televízió tegnap esti híradójában egy rövid hírben
elmondták, hogy a zsidahegyi lakossági folyékony hulladéktárolónak a rekultivációja folyik, ezt
kifogásolták meg sokan és többen szentgotthárdiak is szóltak. Ennek kapcsán a helyszínen kint
jártak a televízióval, ahol azt tapasztalták, hogy véleményük szerint nem a legtisztességesebb
módon végzik ott a rekultivációt, mert úgy gondolja, hogy az erdőben nem lehet kivinni az utakra
az építési törmeléket, akkor nyilvánvalóan vasbeton törmeléket elsüllyeszteni több méteres
gödrökbe autószám, tonnaszám beleborítani, azt földdel eltakarni egy tisztességtelen dolog.
Reméli, hogy ma délelőtt a Florasca igazgatója Fullajtár úr ezt cáfolni fogja, de a tények azt
mutatták, több teherautó, több tonna beton, vasbeton tömeget süllyesztettek el mélyen a földbe és
ezt letakarják földdel, nem hiszi, hogy ez a rekultivációnak a legjobb formája. Úgy érzi, hogy a

vasbeton törmelék nemigen környezetbarát, mert ha azt környezetbarátnak lehet nevezni, akkor
valószínűleg közeli rokonságban van a jegesmedvével. Nagyon reméli, hogy ezt az igazgató
cáfolni fogja. Szeretnék, ha minél előbb tisztáznák ezt, hiszen a környezetvédelem, a Natúrpark
nem nagyon engedi meg, az Őrségi Nemzeti Park, hogy olyan idegen anyagok kerüljenek
természetes környezetbe, mint a vasbeton törmelék és ezt tonnaszám hordják teherautóval oda ki.
Ez tegnap is folyt és ha ez valóban a technológia szerint így történik, akkor valószínűleg ez a
technológia nagyon csak hibás lehet.
Kardosné Kovács Márta:
Labritz képviselő megszólította a Hársas-tó kapcsán, elmondja, hogy holnap fél 7-kor létrejött
egy 15 fős csapat, aki elkezdi a munkát a Hársas-tó jövőjét illetően a fejlesztések
vonatkozásában. Van egy kedvező információ is a birtokában, tegnap volt Csörötneken egy
pályázati tájékoztató az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében újonnan július 1-ével
kiírásra kerülő pályázatokról és ennek keretében valószínűleg lesz egy olyan pályázat, amit
nonprofit szervezet benyújthat. Tudják, hogy a Hársas-tó környékét a horgászok kezelik most
már évek óta, egy Horgász Egyesület által benyújtott pályázat, ahol a víz odavezetésének a
lehetőségét a pályázat keretében 100 százalékos támogatottsággal meg lehet oldani vagy részben
meg lehet oldani, maximum 3 millió Ft-os a pályázat, amit be lehet nyújtani. Nagyon fontos,
hogy elkezdjenek dolgozni a Hársas-tó további fejlesztését illetően.
Huszár Gábor:
Ez egy lassan három éve húzódó probléma, amit mindig toltak maguk előtt.
Labritz Béla:
Az előbb említett rekultivációs programmal kapcsolatosan kéri a polgármestert és
képviselőtársait, hogy 11 órától részt vehessen a megbeszélésen a helyszínen a Florasca
igazgatójával. Lehetőség szerint Fekete úr ha tud, akkor ketten kimennének erre a területre.
Huszár Gábor:
Vagyis felszólítást kapott arra, hogy 11 órakor tartsanak szünetet. Labritz képviselő felvetésére
Fekete urat szólítja fel, hogy Romos ügyek címszó alatt a két ülés közötti beszámolóban itt van a
volt Turista szálló ügye, illetve a Kaszagyár területe. Fekete úrtól azt kéri, hogy nagyon záros
határidőn belül, ez legyen a jövő hét első fele, az összes rendelkezésre álló levelezést és
információt gyűjtse össze Labritz képviselőnek, legfőképpen a Deák Ferenc utcában lévő Turista
szállóval kapcsolatban. Úgy érzik, hogy állnak a dolgok, erre ha kell, a képviselőtársai közül ki
fog jelölni egy biztost, aki utánajár ennek a dolognak, hiszen az nem tartható, ami ott van, ezt
mindnyájan beláthatják. Megkérdezi, hogy van-e más hozzáfűznivaló a két ülés közötti
anyaghoz?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
164/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, illetve a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 9.56 órakor megszakítja a nyílt ülést és
közmeghallgatást rendel el.
A képviselő-testület 9.57 órakor, a közmeghallgatás végén nyílt ülésen folytatja munkáját.

2./ Napirendi pont:
Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 2. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. (Jogi, Pü. Biz. jav.) és 4. (Önk. Erőforr. Biz. jav.) sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, megkérdezi a bizottság elnökeit, hogy
kívánnak-e kiegészítést tenni? A képviselő-testületé a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
165/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a települési
esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozást, a jelenlegi helyzetet. Felkéri a
polgármestert, hogy a szabályozás változása függvényében tájékoztassa a Képviselő-testületet a
települési esélyegyenlőségi program elkészítésével kapcsolatos teendőkről.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Huszár Gábor polgármester

3./ Napirendi pont:
A szakképzés jövője – különös tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 5. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, megkérdezi a bizottság elnökeit, hogy
kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, üdvözli a III. Béla
Szakképző Iskolának és az OPEL gyárnak ilyen rövid idő alatt létrejövő együttműködését, az új
szakokat, tényleg a szakképzésnek ez a jövője, hogy ilyen gyorsan tudjanak reagálni a
követelményekre, az elvárásokra. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kihangsúlyozza,
hogy hasonló együttműködés jöjjön létre a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és az OPEL
között is és a Gimnázium azonnali hatállyal kezdje el ennek a programnak a kidolgozását.
Dr. Haragh László:
Hasonló eredményre jutott az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága is, a
bizottság tudomására jutott, hogy az OPEL, illetve az Ipari Parkban lévő multinacionális
vállalatok igényt tartanak a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium nyújtotta oktatási
szolgáltatásokra, ezért a bizottság hasonló irányba szeretné a határozati javaslatot kibővíteni.
Felszólítja a bizottság a Gimnázium igazgatóját, hogy vegye fel a kapcsolatot, keresse meg az
Ipari Parkban lévő multinacionális vállalatok illetékes osztályainak a vezetőit, mindenképpen
ajánlja fel a Gimnázium ilyen irányú szolgáltatásait, hiszen a bizottsági ülés elején azt is
hallották, az alpolgármester éppen ebben az irányban jár, hogy más települések megkeresték
ezeket a vállalatokat.
Huszár Gábor:
Nem akarják a III. Béla Szakképző Iskola kenyerét elvenni, nem erről van szó. Elsősorban nyelvi
és informatikai képzésekről van szó, amiért ezek a cégek olykor jó pénzeket is hajlandók fizetni.
A képviselő-testület körében ül a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója,
megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kíván-e kiegészítő információt nyújtani?
Megkérdezi a képviselőket, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan? Nagyon fontos
mondatot lehet olvasni az első oldalon az utolsó bekezdésnél a kamarákkal kapcsolatban, hogy a
korábbi 25 helyett 125 szakma tekintetében átvették az iparkamarák a felügyeletet. Az ok, hogy
át kívánnak térni, Magyarország nagyon helyesen a szakképzés tekintetében a duális képzésre.
Ehhez radikálisan növelni kell a gyakorlati ismeretek óraszámát az elméleti és főleg a társadalmi
ismeretek oktatásának megfelelő arányba állításával. Versenyképes gazdaság versenyképes
szakképzettek nélkül nem létezik. Nem újdonság, nehogy azt higgye valaki, hogy a bűvös szó, a
duális szakképzés, ezt most a polgármester mondja, vagy először a Szakképző Iskola vagy a
kormány találta ki. Működött ez már Magyarországon a 70-es, 80-as években, arról van szó, hogy
néhány napot töltöttek a gyerekek az ipari iskolában, szakképző helyen és néhány napot kint
voltak az üzemben és ott végezték a gyakorlatokat. A mai modern technikával lényegesen
változik ennek a gyakorlati megvalósítása, viszont az elv ugyanaz: a gyerek minél többet töltsön
azon a helyen, ahol dolgozni fog. Teljesen helyénvaló, nem kell messze menniük. Mindkét
igazgató és volt igazgató, aki a teremben van, járt Walldürnben és ott személyesen
tapasztalhatták, hogy a német szakképzés 100 éve a duális szakképzésre épül. Tudják ők ezt, csak
el kell lesni, hogyan kell csinálni és megítélése szerint Szentgotthárd egyik központja lehet az
országos duális képzésnek, ezt garantáltan tudja mondani, ismerve a Szakképző Iskola és
középiskoláik szellemi potenciálját.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

166/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szakképzés jövője - különös
tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire” tárgyú beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy évente kétszer (december és június hónapban) számoljon
be arról, hogy a szakképzés terén milyen együttműködés folyik az Ipari Park vállalataival,
üzemeivel, milyen feladatokat kell megoldaniuk a jövőre tekintettel.
Határidő: beszámolásra először 2011. decemberi testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor igazgató
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a SZOI
Vörösmarty Mihály Gimnázium vezetésénél, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az Ipari
Parkban működő üzemekkel annak érdekében, hogy a vállalkozások számára szükséges dolgozók
képzésénél a gimnázium is vállalhasson szerepet
Határidő: azonnal
Felelős: SZOI igazgatója

4./ Napirendi pont:
Sportkoncepció elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 6. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta meg.
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testület
tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni a Sportkoncepcióhoz?
Dömötör Sándor:
Tegnap a bizottsági ülésen is téma volt a Sportkoncepció elfogadása arra a részére, ami a
Sportkoncepció ez évre vonatkozó részét érinti. Nincs már különösebb tennivaló, illetve tennivaló
van, de változtatni csak a következő évben a most megfogalmazott új Sportkoncepcióban lehet.
Ezzel kapcsolatban mond el néhány gondolatot. Utal arra, hogy a Diáksport Egyesület elnöke az
elmúlt képviselő-testületi ülés két ülés közti anyagában kritikusan fogalmazta meg azt, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló támogatási keret nagyon szűkös és ezzel a szűkös kerettel sem egy
éves, sem három-öt éves tervet, programot a diáksport egyesületek részére nagyon nehéz csinálni.

Amíg érdemben a leendő sporttörvény nem változtat ezen a területen, maguknak kellene keresni
olyan lehetőségeket, szponzorokat vagy más területről anyagi támogatás formájában, ami a
diáksport egyesületek tevékenységét is ez által könnyebbé tenné. A korábbi években már
többször elmondták és ez az új Sportkoncepció úgy fogalmaz, amennyiben osztálykülönbség
alakul ki az egyesületek között, akkor akár labdarúgás, akár kézilabda tekintetében csak egy
egyesületet támogat. A másik egyesületnek pedig fiókcsapatként kell működni. Most biztos
abban, hogy a jelenlegi állapotok és a jelenlegi erőfelmérés alapján a labdarúgás területén sem
Rábatótfalu, sem Szentgotthárd csapata nem fog osztállyal feljebb kerülni, egy osztályban fognak
ezután is működni. Előre jelzi, hogy azonos mércével mérik ezt a két egyesületet a következő
évben az elosztásra kerülő sporttámogatásoknál, hiszen mondhatják, hogy esélyegyenlőség van a
két csapat között. Jelzi, hogy véleménye szerint 15 vagy 20 éve megpróbálkoztak, hogy itt
valamelyik csapat ha másként nem, fiókcsapatként működjön, ezt nagyon valószínűtlennek tartja,
hogy bekövetkezne. Kísérletet már többször tettek rá, de valahol mindig ez elcsúszott. A
harmadik dolog a városi sportreferensnek a kérdése, amit már az Ifjúsági Koncepcióban is
jeleztek. Olyan formában, hogy egy sport és ifjúsági referens együttes munkáját kellene valahogy
egy önkormányzati keretbe bevonni. Amennyiben ez így együttesen sikerülne, akkor nagyobb
esély volna arra, hogy akár a városi, akár a városkörnyéki kistérség, vagy éppen a szomszédos
országok közeli területeivel kapcsolatos sportrendezvényeket összehangolnák. Ennek érdekében
már most kellene olyan irányban lépni, amely ezt az ifjúsági sportreferensi munkakört jelezné.
Nyilvánvaló ennek anyagi feltételei is vannak, ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy jelenleg van-e
már sportért felelős szakmai igazgató a SZOI-nál? Eddig nem találkozott vele, ha ez így van, nem
tájékozott ezen a területen.
Huszár Gábor:
Az a feladat, ami két éven keresztül betöltésre került, az most egy megosztott feladatellátási
helyen van, két testnevelő tanár végzi azt a sportvezetői tevékenységet, amit két éven keresztül ő
maga végzett. Tehát a 15. oldalon az van leírva, hogy: ,,Az egyesület napi szakmai feladatait
munkaszervezet vagy sportszervező (referens) látja el, aki a SZOI sportért felelős szakmai
igazgatója is.” Létre kívánnak hozni egy ilyen pozíciót, de ehhez anyagi hozzárendelés kell. Azt
is nagyon jól mondta Dömötör képviselő, hogy ez ebben az évben nem lehet, mivel van egy
elfogadott költségvetés. A következő évtől mindenképpen szeretnék ezt megvalósítani. Úgy van,
ahogy Dömötör képviselő mondja, erre szükség van. A csapatsport résznél az is úgy van, ahogy
Dömötör képviselő mondja. A képviselőtársak figyelmét felhívja, nem az 1. számú melléklet a
Sportkoncepció, hanem a 2. számú melléklet. Az 1. számú mellékletet azért tették be, mert az
volt a régi, azt gondolták a jegyzővel, hogy célszerű, ha a képviselő-testület össze tudja
hasonlítani a régi és az új elgondolást. A csapatsportok támogatásánál le van írva, hogy azonos
sportágaknál egyelő mérce, egyelő esélyek, ha mind a kettő megyei. 1 millió Ft-ról beszélnek,
kétszer 1 millió Ft-ról beszélnek. Abban az esetben, ha osztálykülönbség alakul ki, nevesíti,
Szentgotthárd NB 3-as lesz, az 10 millió Ft-os nagyságrendű kiadás, akkor egy ilyen léptékű
város, mint Szentgotthárd, vagy Körmendet is mondhatja, Kőszeget, nem tud két csapatot egyelő
módon támogatni. Akkor előáll az a helyzet, hogy a labdarúgó szakosztályok, bármennyi is
legyen a városban, fiókcsapatként kell hogy működjenek. Miért ne fogalmazhatnák meg ők a
Sportkoncepcióban, hogy igenis arra az utánpótlás nevelésre, amire néhány anyaggal később a
milánói részvételre valószínűleg fog adni a képviselő-testület egy szerényebb összeget és büszkék
arra az utánpótlás nevelésre, amit a labdarúgó szakemberek vezetésével folyik, miért ne
célozhatnának meg egy NB 3-as szintet néhány év múlva? Egy olyan serdülő és ifjúsági csapat
kezd felállni Szentgotthárdon, amely sorra nyeri azokat a tornákat és bajnokságokat, ahol a

hasonló korosztályok vannak. Miért ne tudnák megfogni őket és azt mondani, hogy igenis itt ki
kell alakulni egy stabil NB 3-as egyesületnek? Ez egy nagyon komoly sporttámogatást fog
követelni a várostól, képviselő-testületi döntés lesz, hogy ezt be fogják-e tudni vállalni. Azt
gondolja, hogy egy stabil NB 3-as csapat működésére szükség lehet Szentgotthárdon, akkor
viszont minden egyesületnek alá kell dolgozni egy nagyon komoly szakemberképzés mellett.
Erről szól az előterjesztés. Amire ő még különösen büszke, ha a képviselő-testület elfogadja,
versenysportban és nem csapatsportágakban anyagi támogatás nemcsak a sportágakban pályázati
alapon történhet, EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön egyéni, ún. felkészülési
szerződés köthető. Azt kéri, hogy abban legyenek majd partnerek, ha van egy olyan
versenyzőjük, - bárcsak lenne tíz – aki EB-re, VB-re, vagy a 2012-es Olimpiára készül, van ilyen
szentgotthárdi versenyző, atléta, aki ott fog majd nem tudja hogy szentgotthárdi felirattal, magyar
felirattal szerepelni a londoni Olimpián egészen biztos, azt igenis kötelessége ennek a városnak
támogatni. Ez most itt van bent. Van-e más kérdés?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
167/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Sportkoncepciója 2011. című dokumentumot az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Beszámoló 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
II./ KÜLÖNFÉLÉK:
1./ Napirendi pont:
Napelemes villamos energia termelő berendezések létesítésének lehetősége.
Előadó: Virányi Balázs önkormányzati képviselő, energetikus
Előterjesztés: 7. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? A képviselő-testület körében van az NP Consult Kft két képviselője, azt kéri a
képviselő-testülettől, hogy adjon szót a két képviselőnek, egy rövid öt perces beszámolóban had
mondják el ők, hogy mi az elképzelés. Kérdezi Virányi képviselőt, hogy előtte vagy utána kér
szót?
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az NP Consult Kft részéről megjelent
két képviselő szót kap.
Nagy Pál Sebestyén:
Bemutatkozik. Megköszöni a meghívást. Alapvetően energetikai korszerűsítéssel és
finanszírozással foglalkoznak, gazdasági oldalról nézik meg azt, hogy milyen energia

megtakarítási beruházásokkal érdemes valamit kezdeni nemcsak önkormányzati, hanem vállalati,
társasházi, valamint magánvonalon is. Az Új Széchenyi Tervben a zöldgazdaság programon belül
állnak rendelkezésre pályázatok, amiken keresztül energiaköltség megtakarítási beruházásokat
támogat a kormány. Ezeket végigtekintve jelen pillanatban ők a napelemmel kapcsolatos
beruházásokat tartották a leginkább figyelemre méltónak. Ennek több oka is van. Egyrészt remek
megtérülési mutatókkal rendelkeznek, a humán oldali kockázat a megvalósítás után kisebb,
egyszerűen végrehajtható és nem utolsósorban szerinte a megújuló energiáknak a használata
mindannyiukhoz közel álló és pályázati támogatás ilyen mérvű ritkán tudja segíteni ezeket a
beruházásokat. Itt 85 %-os vissza nem térítendő támogatásról van szó. Miről is beszéltek? Ezzel a
pályázattal azt lehet elérni, hogy a pályázó intézménynek a teljes villamos energia fogyasztását
napelemekkel meg lehet termelni, tehát elérhető az, hogy ezeknek az intézményeknek pl. a
villamos áram számlája egy idő után, hacsak a teljesítményük nem növekszik, akkor nullával
legyen egyelő, tehát ne kelljen külön ezért fizetni. Ugyancsak fontos szempont, a környezetbarát
technológiákra való nevelés is fontos dolog, ezeknek a segítségével fel lehet hívni arra a
figyelmet, hogy itt Szentgotthárdon környezetbarát technológiával napelemekkel történik a
villamos áramnak az előállítása. Kérdésként felmerülhetett, illetve megkapta korábban, hogy mi
újság ezeknek a biztosításával, hiszen az időjárásnak ezek a berendezések ki vannak téve. Arról
tudja a képviselő-testületet tájékoztatni, létezik olyan biztosító, ahol az épületbiztosításban
automatikusan benne van ezeknek a napelemeknek a biztosítása, tehát külön díjat nem kell érte
fizetni. Ha van ezzel kapcsolatban kérdés, ami érdekli a képviselő-testületet, akkor nagyon
szívesen válaszol. A pályázatról még annyit mond el, hogy a megszokott pályázatokról eltérően
ez egy automatikus elbírálású vagy eljárású pályázat, tehát nem történik szubjektív bírálat. Itt a
tartalmi, formai feltételeknek kell megfelelni és a befogadott pályázat 30 napon belül támogatásra
kerülhet. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben már az idén meg tudnak ezek a beruházások
valósulni. A pályázható keretek korlátosak, ő a magánvéleményét mondja ezzel kapcsolatosan.
Azt gondolja, hogy legkésőbb augusztus közepéig célszerű odáig eljutni, hogy a pályázat már
befogadásra került, ugyanis várható az, hogy ez a pályázati forrás is ki fog merülni, akárcsak az a
másik kettő, amely ugyancsak energetikai beruházásokat támogatott.
Huszár Gábor:
Azt nem tudják, hogy kimerült-e, azt tudják, hogy bezárták és az információ az, hogy
szeptemberben, októberben vagy a következő év elején újra meg fogják nyitni. A két ülés közti
beszámoló 8. oldalán van egy olyan bekezdés, hogy ,,Nyert a svájci-magyar pályázat Energiaváros lesz Szentgotthárd?” Igen, Szentgotthárd energiaváros lesz. Ismerteti röviden, hogy
miről van szó. Felolvassa a tájékoztató első három sorát: ,,Támogatásban részesült az
Önkormányzatnak a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap (TPPA) konstrukcióra benyújtott pályázata. Az
elnyert támogatás 18 millió Ft, amelyhez 2 millió Ft önrészt kell biztosítania az
Önkormányzatnak…”. Ennek a megosztása: 12,5 millió Ft Szentgotthárd, 7,5 millió Ft Luzern
városa. ,,A projekt címe: Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt. Az együttműködés célja a
klasszikus testvérvárosi kapcsolat kiépítése mellett a luzerni „energiaváros” modell
megismerése, a város energiatakarékosság, fenntartható fejlődés elősegítése területén elért
eredményeinek, tapasztalatainak cseréje.” Mi az, amit elnyertek ebben a 20 millió Ft-ban? Egy
worshop keretében a projekt indulásaként a luzerni tapasztalatok megismerése, hogyan vált
energiavárossá Luzern. Annyit kell tudni, de ő ezt két hónappal ezelőtt ismertette, amikor kint
jártak az alpolgármesterrel Luzern város vezetőinél, hogy Luzern elsők között kapta meg az
európai Philips díjat azért, mert az intézményeiket, a közvilágítást és minden olyan energetikai

rendszert, amely a város költségvetését terhelné, azt megpróbálták energiatakarékos
megoldásokkal működtetni. Tanulmányút Luzernben, legyen, hogyan legyen Szentgotthárd
energiaváros, Szentgotthárdra látogatnak a luzerniek, energiaváros kampány Szentgotthárdon és
Luzernben is, Szentgotthárd energiaváros stratégia és tervek kidolgozás svájci szakértői csoport
által, ez egy nagyon jelentős tétel ebben. Azok a mérnökök fognak idejönni Szentgotthárdra, akik
a luzerni energiaprojektet is kidolgozták, egy tervet le fognak tenni az asztalra, hogy mik azok a
lépések, ami alapján hatékonyabban és lényegesen olcsóbban fogják tudni működtetni az
intézményeiket és a város közvilágítását. Ami szembeötlő lesz majd a tisztelt szentgotthárdiaknak
és a képviselőtársainak, hogy LED parkvilágítást építenek ki a Ligetben. A Ligetben elhelyezett
fogadóhelyek, ami most csak ki van építve, ott kandeláberek, lámpatestek kerülnek kihelyezésre
és ezek mind LED világítással lesznek megoldva, aminek az energiafelhasználása csak töredéke a
jelenlegi izzóknak. Az intézmény igazgatója is a képviselő-testület körében van, nagyon jelentős
dolog, hogy a szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskolában a Luzerni Főiskola iHome
Laborjának munkatársai által fejlesztett energia hatékonysági vizualizációs eszközhöz fognak
telepíteni és ezen a tanulók, mint egy gyakorlati hely – említette a duális képzést – szenzációs
lehetőség lesz a felnövekvő ifjúságnak. A Luzerni Főiskola munkatársai jönnek majd ide
fejleszteni, illetve lesz egy viszontlátogatás egy magyar főiskola és egyetem részéről. Energia
auditor bevonása a svájci szakértői csoportba és lesz ennek az egésznek egy záró konferenciája
Luzernben. Igenis egy olyan projektet nyertek, amivel sok-sok millió Ft-ot, évek alatt sok 100
millió Ft-ot lehet majd a város részére megspórolni, ennek az első kézzel fogható biztosítéka az,
amit itt Nagy Pál Sebestyén úr elmondott, hogy már önállóan is belemennek egy ilyen pályázati
rendszerbe, had lássák ezek a szakértők, hogy Szentgotthárd eltökélt arra, hogy minél kevesebb
és minél olcsóbb energiát használjon fel. Fekete úrnak van egy jeles mondása, az a legolcsóbb
energia, amit fel sem használnak. Ha 500 wattos izzók helyett 24 wattos LED-eket tudnak
használni, akkor a 476 Watt, amit fel sem használnak, igazán olcsó fog lenni. Megkérdezi, hogy
van-e kiegészítés? Abszolút mértékben helyénvaló az elképzelés. Virányi képviselőé a szó,
hiszen ő fogja most megmondani, hogy kik kerüljenek be első körben a tervezésbe.
Virányi Balázs:
Kiegészíti az előterjesztés határozati javaslatának 1./ pontját a pontozott helyre a következőkkel,
amely még mindig nem 100 %, csak a lehetősége lesz meg és meglátják majd a műszaki
előtervezés során, az ésszerűségi határok főleg a telepíthetőség tekintetében mit mondanak,
illetve a műemlék védelem nem szór-e ebből ki valamit. A pontozott helyre a következő
intézmények bekerülését javasolják ebbe a rendszerbe: III. Béla Szakképző Iskola, SZOI
Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyama, SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium, SZOI
Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyama, Rendelőintézet Szentgotthárd, Játékvár Óvoda
Szentgotthárd, Tótágas Bölcsőde Szentgotthárd, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Színház és a
Kollégium. Meglátják, hogy ebből mi az, amit be is tudnak emelni véglegesen.
Huszár Gábor:
Ha jól érti, mindkettőjükhöz teszi fel a kérdést, akkor az 50 Kilowattos limitbe van két
intézmény, ami belefér, egy év alatt felhasznál ennyi energiamennyiséget, a többit pedig
társpályázatként egy csokorba fogva be lehet vinni, nem baj az, ha kisebb energiamennyiség az
éves felhasználási egység, ugye? Ha ő ezt jól fordítja le.
Nagy Pál Sebestyén:
Arról van szó, hogy az intézmények önállóan is pályázhatnak, illetve az sem baj, hogyha kisebb a

teljesítményigénye egy intézménynek, tehát nem éri el az 50 Kilowattot, illetve az
Önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy több intézményt összefogva Önkormányzatként
pályázzon erre a dologra. Ez úgy néz ki, hogy pl. a III. Béla Szakképző Iskola és a SZOI
Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyama önállóan pályáznak, illetve a Játékvár Óvoda
és egy másik intézmény pedig az Önkormányzaton keresztül, de az egyéb felsorolt intézmények,
akik ebből most kimaradtak, önállóan pályázhatnak ebben az automatikus pályázatban.
Huszár Gábor:
Az intézményvezetőknek mondja, nem arról van szó, hogy a most felsorolt intézmények
mindegyikében megvalósul a beruházás, egyelőre szabad utat engednek annak, hogy vizsgálja
meg a szakértő csoport, kik azok, akik ha már belekerültek a körbe, gazdaságosan megvalósítható
ez a fajta beruházás.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
168/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete az intézményi napelemes villamos energia termelő
rendszerek telepítését a következők szerint támogatja:
Az önkormányzat indulni kíván a KEOP-2011-4.2.0-A pályázaton napelemes rendszer(ek)
telepítésére vonatkozóan az önkormányzat illetve a Többcélú Kistérségi társulás intézményeinél a
következő helyeken:
III. Béla Szakképző és Kollégium épületei,
SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézmény épülete,
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium épülete,
SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Tagintézmény épülete,
Rendelőintézet Szentgotthárd épülete,
SZEOB Játékvár Óvoda és a Bölcsőde épületei
Móra Ferenc Városi Könyvtár épülete,
Színházépület
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy kezdődjön el Ajánlatkérési/ közbeszerzési eljárás
előkészítése a projektkiírásnak megfelelően.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Virányi Balázs energetikus
Huszár Gábor:
Megköszöni az NP Consult Kft képviselőinek, hogy idefáradtak Budapestről, további jó munkát
és szoros kapcsolatfelvételt kíván az Önkormányzat Műszaki Irodájával és Virányi képviselővel.
Nagy Péter Sebestyén és munkatársa, az NP Consult Kft képviselői 10.29 órakor távoztak az
ülésről.

2./ Napirendi pont:
Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű
képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves
tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 8. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta.
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A képviselőké a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
169/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az oktatási
intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű képzés tapasztalatait.
Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves tapasztalatairól.” c. beszámolót
megismerte és elfogadja, illetve a kistérségi fenntartású intézmények esetében elfogadásra ajánlja
a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

3./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 9. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta.
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselőket,
hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? Üdvözli Kovács Tiborné igazgatónőt, megkérdezi, hogy
kíván-e szólni a képviselő-testülethez a pályázattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

170/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde magasabb vezetői (igazgatói ) beosztásának 2011. augusztus 1.
napjától 2016. július 31. napjáig történő ellátásával Kovács Tiborné Szentgotthárd, Arany J. u.
19. sz. alatti lakost bízza meg.
Határidő: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2011. június 29-i ülése
Felelős: Huszár Gábor polgármester

4./ Napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény intézményben.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 10. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. (Önk. Erőforr. Biz. zárt ülés jav.) sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága zárt ülés keretében
tárgyalta. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi a
képviselőket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? Megkérdezi Enzsel Istvánt a pályázat
benyújtóját, hogy kíván-e szólni a képviselő-testülethez?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el a
határozati javaslat 1./ pontját.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
171/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abban az esetben, ha a pályázó a
kinevezéshez szükséges szavazatot nem kapja meg, javasolja Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának 2011. július 16. napjától 2012. július 15.
napjáig a jelenlegi megbízott igazgató, Balogh Rozália Éva igazgatói megbízását hosszabbítsa
meg.
Határidő: a közlésre a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának 2011. június 29-i ülése
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Huszár Gábor:
Tehát az igazgatónő, Balogh Rozália Éva lesz egy évre megbízva az igazgatói feladatok
ellátásával.
Enzsel István tanár 10.35 órakor távozott az ülésről.

5./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 11. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnake kiegészítést tenni?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
172/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása kapcsán hozott 134/2011. számú Képviselőtestületi határozat 1.2) pontját visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény Alapító Okiratának az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
módosításait, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Előterjesztés 3. számú
melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Pénzügyi Irodát a törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetés kezdeményezésére.
Határidő : azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető

6./ Napirendi pont:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium osztálybontási kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 12. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta.
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Az előterjesztés arról szól, hogy
engedélyezze a képviselő-testület az osztálybontást egy 25 fős és egy 20-22 fős szakirányú
osztályra, a határozati javaslatban szerepel, hogy ,,valamennyi ennek kapcsán felmerülő költséget
az intézmény 2011. évi költségvetésében tervezettek alapján kell kigazdálkodni.” Megkérdezi a
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy fennáll-e ez a lehetőség?
Bedics Sándor:
Felmenő rendszerben nem jelent pluszköltséget.
Huszár Gábor:
Megnyugtató a válasz. Megkérdezi, hogy van-e kérdés?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
173/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium kérelmet elfogadja, és engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévtől a szakközépiskolai
képzésben a 10. évfolyamon az „A” osztályt megbontsa egy 25 fős vendéglátó és egy 20-22 fős
informatikai szakirányú osztályra azzal, hogy az osztálybontáshoz a fenntartó külön anyagi
fedezetet nem biztosít, valamennyi ennek kapcsán felmerülő költséget az intézmény 2011. évi
költségvetésében tervezettek alapján kell kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
közlésért: Gábor László irodavezető
Bedics Sándor igazgató 10.38 órakor távozott az ülésről.

7./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Történelmi Napok és Augusztus 20-i rendezvények 2011.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 13. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnake kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
174/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 2011.
rendezvénysorozat program –és költségvetés tervezetét az Előterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerint megismerte és elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett és elfogadott Pannon Kapu Kulturális
Egyesület rendezvénykeret címén lévő 1 millió forintos összeg átutalható a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire
használhatja fel úgy, hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület elszámol az Önkormányzat
felé.
Határidő: utalásra július 28., elszámolásra augusztus 05.
Felelős : Kiss Éva elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 20-i rendezvények
programtervezetét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
Huszár Gábor:
Igaz, hogy szavazás után vannak, előbb lett volna szerencsés elmondani. Arról van szó, hogy ez a
nagyon igényesen összeállított program nem valósulhatna meg az 1 millió Ft-os keretből, a
rendezvény tervezett költségvetése összesen 3,2 millió Ft, viszont a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület a City Cooperation projekten keresztül 2,2 millió Ft-ot nyert ehhez a programhoz és
ennek a pályázati pénznek a felhasználásával mind így együttesen tud megvalósulni remélhetőleg
ez a nagyon szép program.

8./ Napirendi pont:
Helytörténeti együttműködés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 14. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet

Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnake kiegészítést tenni? Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás? Pontosan nem
emlékszik hogy az elmúlt ülésen vagy előtte, de a képviselő-testület a közelmúltban tárgyalta azt
az előterjesztést, ahol a képviselő-testület kifejtette azon szándékát, hogy Szép Szentgotthárd
címmel történjen meg a helytörténeti anyagok feltárása, rendezése, váljon láthatóvá ez a város
lakosságára és induljon el egy olyan munka, amivel a múltjukkal büszkén ki fognak tudni lépni a
nagyközönség elé, ezért egy együttműködési konzorciumot hoznak létre. Meg fogják szólítani a
diákokat pályázati keretben, de egy állandó, illetve rendes tagként lenne szó a Móra Ferenc
Városi Könyvtárról. Molnár Piroska igazgatónő itt ül a képviselő-testület körében, a Honismereti
Klub, később Kuntár Lajos Honismereti Egyesület, ehhez a szervezethez csatlakozhatnak pl. az
érdeklődő polgárok, tehát minden szentgotthárdi polgár, akinek a birtokában olyan információ
van, akár régi képek, akár régi levelezések, történeti anyagok, Kaszagyárral, iparfejlesztéssel a
századfordulóról, amivel be tudna kapcsolódni ebbe a munkába. A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület, Szentgotthárd Város Önkormányzata, illetve a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Múzeum, ők lennének az úgymond ,,rendes” tagok. Mindenki ehhez kapcsolódhat,
aki ebben részt kíván venni.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
175/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú
mellékletét képező „Együttműködési megállapodás a helytörténeti feladatok ellátására”
megállapodást megismerte és elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

9./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 15. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság részben megfogalmazott nemes
célokat, de részben a két bizottság más-más javaslatot ajánlott elfogadásra. Ezért úgy látta
helyesnek, hogy ebben célszerű egyeztetni a két bizottságnak. Akceptálva mindkét bizottság
álláspontját egy egyéni előterjesztéssel fog előjönni, amit remélhetőleg mindkét bizottság jóvá
fog hagyni. Megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?
Dr. Haragh László:
Összegében sok kérelem érkezett be ahhoz képest, amennyi pénz rendelkezésükre áll. Igyekezett
mindkét bizottság a legjobb lelkiismerete szerint elosztani a keretet. Nem tévedhetetlenek, ezért

várják a polgármester javaslatát. Kérdezi, hogy felolvassa-e az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát, vagy próbáljanak az előzőek alapján egyeztetni?
Kihangsúlyozza, hogy kétszer-háromszor akkora összegre érkezett elosztási kérelem, mint ami
rendelkezésre áll, ezt a bizottság csak így tudta elosztani.
Huszár Gábor:
Az előterjesztés messzemenően figyelembe veszi a civil szervezet és mindkét bizottság javaslatát.
Ismételten mondja, nagyon kis eltéréssel fogja ezt hozni, de azért, hogy itt az 550 ezer Ft körül
meg tudjanak állni, hiszen dr. Haragh László képviselő említette, hogy sokkal nagyobb kérelem
érkezett, a beérkezett kérelmek összege összesen 1.072 ezer Ft, amelyből a mai álláspont szerint
541 ezer Ft a jelenleg felosztható összeg. Júliusban és augusztusban ez a hónapra eső egységgel
növekedni fog, most megtehetnék azt, hogy kiosztják a júniusi, augusztusi ideutalt pénzt, de
tegnap az egyeztető megbeszélésen nagyon határozottan a képviselőtársai azt mondták, nem,
tartsák be ezt a határt, néhány 10 ezer Ft-tal fölé mennek, de jelentősen nem mennek bele, tehát
nem költik el előre a pénzeket, erről van szó. Akik olyan rendezvénnyel jönnek, hogy
szeptemberben, októberben valósítják meg, azok a III. negyedévi, a szeptemberi ülést követően
fogják megkapni ezeket az összegeket. A Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi
Szervezetének kérelmét 50 ezer Ft-tal tudják támogatni. A zalabéri táborköltségekre az alsó
tagozatok gyerekeknek 100 ezer Ft-ot tudnának adni a civil alapból. A Galagonya Szívklubnak
25 ezer Ft támogatást javasol nyújtani. Koszár Zsolt futó támogatására az olimpiai felkészüléshez
80 ezer Ft-ot javasol elfogadásra, a Vossen-Szentgotthárd Futószakosztálynak 80 ezer Ft
támogatást javasol azzal a kitétellel, hogy ők 110 pólót kértek, 110 db pólót szeretnének
nyomtatni Szentgotthárd kolostorépület rámintázásával és a Wellness & Spa kis logójának a
megjelenésével, azzal egészíti ki, hogy ez az egység, az ún. szentgotthárdi logó egészüljön ki
azzal, hogy vagy alá, vagy fölé félkörívben, majd a dizájnerek eldöntik, nagy betűkkel
SZENTGOTTHÁRD felirata kerüljön a pólóra. Akik ezt a pólót hordják, lehet hogy az ország
túloldaláról jönnek, lássák, hogy szentgotthárdi pólóban vannak. Legyen ez is Szentgotthárdnak
egy hírmondója, hírhozója. Tehát 80 ezer Ft-ot javasol azzal, hogy a SZENTGOTTHÁRD
feliratnak nagyban meg kell jelenni a pólón. 60 ezer Ft-ot javasol a Kölyök FC-nek, említette,
hogy ők Milánóban egy gyönyörű sikert értek el. 60 csapat részvételével a Juventustól az 5-6.
helyért menő mérkőzésen kaptak ki, tehát Milán, Juventus és hasonló nagynevű együttesek között
a 6. helyet szerezték meg, óriási eredmény. A sakkosok kérelmét, mivel a megvalósítandó torna
csak októberben, novemberben jön, szeptemberben hozzák majd vissza. A Polgárőr Egyesületnek
30 ezer Ft-ot javasol elfogadásra, 100 ezer Ft-ot javasol a szlovén művészeti tábor
megvalósításához, művészeti szimpózium megvalósításhoz. 20 ezer Ft támogatást javasol a
Nyugdíjas Klub Békefi Antal Népdalkörnek, 45 ezer Ft-ot pedig a Szentgotthárd
Fúvóskultúrájáért Egyesületnek a kőszegi szerepléséhez. Ez egy blokk, ezenkívül van egy
sürgősségi indítvány, amit ide kellett csatolni, az újság megjelenéséhez, nem a következő
számhoz, nem az elkövetkezendő számok megjelenéséhez, hiszen már remélhetőleg szponzori
szerződések és hirdetések is lesznek az újságban, mindösszesen 200 ezer Ft-ot kívánnak
elkülöníteni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban valakinek van-e aggálya, kérdése,
kiegészítenivalója?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

176/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére
a) a Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete 2011. július 25-29. között 5 napos
„Lurkók” nyári napközis tábor megszervezéséhez 50.000.- Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15.;
b) az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 2011. június 21-25. és 2011. július 4-8. között
megrendezendő zalabéri táborához, valamint a 2011. július 16-20. közötti őrségi vándortábor
megszervezéséhez 100.000.- Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011.augusztus 15.;
c) a Galagonya Szívklub által 2011 szeptemberében rendezendő Szív Világnapja egészségügyi
szűrővizsgálathoz szükséges tesztcsíkok vásárlását 25.000.- Ft-tal támogatja,
elszámolási határideje: 2011. október 31.;
d) a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete keretén belül versenyző Koszár Zsolt futó 2011. évi
felkészüléséhez 80.000.- Ft összeggel járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. december 15.;
e) az SZVSE Vossen-Szentgotthárd Futószakosztály által 9. alkalommal megrendezendő
Szentgotthárdi Csata Emlékfutás feliratozott emlék pólóinak megvásárlásához 80.000.-Ft Ft
támogatás nyújt azzal a kitétellel, hogy a feliratozott emlékpólókra a logó alá vagy fölé a
„Szentgotthárd” felirat felkerüljön..
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15;
f) az SZVSE Kölyök FC 2011. június 9-13-ig Milánóban a nemzetközi tornán való részvétel
utazási költségeihez 60.000.- Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011. július 15.;
g) a Polgárőr Egyesület Hopplá Fesztiválon, a Történelmi Napok, Csatafutás, augusztus 20-i
rendezvényeken való segítő közreműködését 30.000.- Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. szeptember 15.;
h) a Magyarországi Szlovének Szövetsége augusztus 8-18. között megrendezendő 10. jubileumi
Nemzetközi Művésztelep költségeihez 100.000.- Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. szeptember 15.;
i) a Nyugdíjas Klub Békefi Antal Népdalkörének a 2011. június 18-án Táplánszentkereszten
megrendezendő Megyei Kórustalálkozón való részvétel buszköltségéhez 20.000.- Ft-tal járul
hozzá,
elszámolási határidő: 2011. június 30.;

j) a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 2011. szeptember 24-én Kőszegen megrendezésre
kerülő Kőszegi Szüret Nemzetközi Fúvóstalálkozón való részvételének buszköltségéhez
5.000.- Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. október 15.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd című folyóirat
további megjelenését 200.000.- Ft összeggel támogatja. Ennek forrása – az eddigiekkel azonos
módon – a képviselői tiszteletdíjak felajánlásából rendelkezésre álló összeg.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

10./ Napirendi pont:
Evangélikus Egyházközség kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 16. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Dömötör Sándor:
Ismerve a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság döntését, amelyben a határozati javaslat
3./ pontját támogatja a bizottság, ezzel ellentétben egy olyan egyéni indítványt, javaslatot tesz,
amely arra vonatkozna, hogy az Evangélikus Egyház lelkésze és felügyelője a kért anyagi
támogatást nem 2011. évre kéri, mert az ünnepi alkalom 2012. októberében lesz a templom 100
éves évfordulóján. Ők leírják teljes joggal, ez már hosszú évek óta igény, hogy szeretnék a
templomnak az olyan jellegű felújítását megcélozni, amely a külső megjelenési formájában
nagyon sok helyen a külső vakolat, alap, talpazat leomlott, ezeknek a felújítására már felmérés
folyt rá, különböző összegek vannak az ismeretükben. Ezenfelül a templom órájának a
beszerelését szeretnék megoldani. Vannak olyan vállalkozók, akik ebben az anyagi támogatásban
már előzetesen ígéretet tettek, ismerve a város, az Önkormányzat anyagi helyzetét azt javasolja,
hogy a következő évre fogadjon el a képviselő-testület egy olyan határozatot, amelyben a
következő évi költségvetésben jelöljön meg egy összeget, amellyel támogatja az Evangélikus
Egyházközséget. Különösen azért is bátorkodik kérni, mert néhányan vannak ebben a testületben,
akik a korábbi években más történelmi egyházaknak a templom felújítása, templom építése
kapcsán ennél sokkal komolyabb összegeket tudott adni, igaz, akkor lényegesen kedvezőbb
anyagi helyzetben volt az Önkormányzat. A 2012. évi költségvetés terhére 500 ezer Ft-ot javasol,
hogy szavazzon meg a tisztelt képviselő-testület és ennek a kifizetésére csak 2012-ben kerül sor.

Ez egy komoly segítség lesz akkor is az Evangélikus Egyházközség részére. Tisztelettel kéri a
képviselő-testületet, hogy ezt a javaslatát támogassa.
Huszár Gábor:
Tudja támogatni ezt az elgondolást, abban nem biztos, hogy ebben a képviselő-testületnek most
kell döntést hozni. Azt gondolja, hogy a következő évi pénzügyi tárgyalásnál mindenképpen elő
kell hozni ezt a kérdést és akceptálni kell. Most biztosan nem tudja támogatni a képviselőtestület. Dömötör képviselő azt ne felejtse el, pontosan nem tudja, hogy a parókia, a hittanterem,
vagy a lakás kialakítására – nem tudja, hogy minek nevezik - jelentős összeget adott a képviselőtestület néhány évvel ezelőtt. Azt gondolja, hogy Szentgotthárd város képviselő-testülete, az
elmúlt 12 évről tud beszélni, bizony az összes Szentgotthárdon jelenlévő egyházat
nagymértékben támogatta. Nem arról van szó, hogy itt valamelyik egyház többet vagy
kevesebbet kapott volna, amikor ahogy az Önkormányzat ereje engedte. Számára egyértelmű,
hogy ebben az évben nem tud adni a képviselő-testület támogatást, mivel a 100 éves évforduló
2012-ben lesz, azzal az egyéni javaslattal jönne és ebben próbáljanak meg megegyezni, hogy ezt
hozzák vissza a 2011. novemberi, tehát a 2012. évi költségvetési tárgyalásnál. Kérdezi, hogy
elfogadható-e így?
Dömötör Sándor:
Úgy módosítaná a javaslatát, hogy a képviselő-testület egy olyan határozatot fogadjon el, amelyet
a polgármester is javasolt, hogy a 2012. évi költségvetési tárgyalásoknál konkrétan erre a
kérelemre ezen levél alapján térjen vissza a képviselő-testület.
Kardosné Kovács Márta:
Javasolja, az Önkormányzat pályázatíró csoportja vegye fel a kapcsolatot a lelkésznővel annak
tekintetében, hogy hátha időközben erre vonatkozóan pályázati lehetőség is adódik és segítsék
ebben az Egyházat, a pályázat megírásában.
Huszár Gábor:
Neki fel van írva, hogy amennyiben a képviselő-testület előre bármit is támogatna, azt azzal a
kitétellel kell tenni, hogy amennyiben erre pályázati forrás keríthető, belátással nyernek rajta,
akkor ez a támogatás legfeljebb az önrész erejéig szólhat. Azzal együtt, amit Dömötör képviselő
elmondott, ő elmondott és ezzel a kitétellel együtt egységesen arról szavaz a képviselő-testület,
hogy a 2012. évi költségvetési tárgyalásnál a képviselő-testület térjen vissza erre a kérésre.
Kérdezi, hogy elfogadható-e így?
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
177/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség
támogatási kérelmét a 2012. évi jubileumi ünnepséghez, a templom felújításához úgy támogatja,
hogy javasolja az Egyházközségnek erre pályázati lehetőségek keresését és amennyiben erre
pályázati forrás elérhető, amelyen nyertek vagy belátással nyernek rajta, akkor az önkormányzat
legfeljebb az önrész erejéig támogatást nyújt. A 2012. évi költségvetési tárgyalásnál a képviselőtestület visszatér erre a kérésre.

Határidő: 2012. évi költségvetés tárgyalása.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

11./ Napirendi pont:
Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 17. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta meg.
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A képviselőké a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Labritz Béla képviselő a határozat 1./ pontjának megszavazása után 10.59 órakor távozott az
ülésről.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
178/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1.)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2011.
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét rendezvényhez. A
Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a „Mobilitási Hét Kartája” c.
dokumentum aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi oktatási intézmények valamint a város érdeklődő
civil szervezeteinek bevonásával 2011. szeptember 16-22. között szervezzen programokat a
„Közlekedj Okosabban!” jelmondat szellemében.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
Balogh Éva mb. intézményvezető
3.)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Irodát,
hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
szervező munkáját segítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

12./ Napirendi pont:
Folyószámlahitel prolongáció.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 18. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A képviselőké a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
179/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
jelenleg hatályos folyószámla hitelkeret szerződésének két hónapos technikai prolongációjához.
A Képviselő-testület 275.000 e/Ft folyószámlahitel és kapcsolódó munkabérhitel keret
tekintetében felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződésmódosítás ügyében
eljárjon. A folyószámla hitelkeret-, és kapcsolódó munkabér hitelkeret szerződést 2011.
szeptember 26-ig engedélyezi megkötni.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a hitelt és annak költségeit az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében megtervezte, azokat esedékességkor megfizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

13./ Napirendi pont:
Készfizető kezességvállalás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 19. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A képviselőké a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

180/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) kérelmét támogatja, Szentgotthárd Város
Önkormányzata készfizető kezességet vállal az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által
felveendő 16.000 e/Ft összegű folyószámlahitel és járulékai visszafizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Vass József Igazgató

14./ Napirendi pont:
Könyvvizsgálói pályázat elbírálása.
Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Előterjesztés: 20. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem tudja, hogy a másik bizottság miért nem
tárgyalta. Az ülés elején említette, hogy dr. Horváth Ferenc megbízatása lejárt, meghirdetésre
került a könyvvizsgálói feladatok ellátása és egy érvényes pályázat érkezett, a pályázó neve
Rating & Audit Kft. Az ajánlati ár megegyezik az elmúlt évivel, 739 ezer Ft + ÁFA/év.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
181/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok
ellátására kiírt pályázat kapcsán a Rating & Audit Kft. pályázatát elfogadja, és megbízza a
könyvvizsgálói feladatok ellátásával egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. július 1.
- 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan könyvvizsgálói szolgáltatási szerződést kössön a
pályázati felhívásban és a pályázatban foglalt feltételek szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

15./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd, hrsz. 26. (Polgármesteri Hivatal épülete) tulajdonjoga átruházásának
kezdeményezése.

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 21. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A Szentgotthárd 26. helyrajzi ingatlan
vagyonkezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, informálisan már többször jelezte, hogy a
Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében lévő ingatlan
tulajdonjogának – a jelenlegi jogszabályok alapján – az Önkormányzat részére történő ingyenes
átadását támogatná. Pályázatokban szeretnének részt venni, amelyhez tisztázni kellene a
tulajdonviszonyokat, ezért azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy indítsa el ebben a
tárgyalásokat és fogadja el az ajánlatot azokkal a feltételekkel, melyek a város számára
elfogadhatók. Megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
182/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam
tulajdonában és az MNV Zrt illetve az Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében levő Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.
alatti Polgármesteri Hivatal megnevezésű volt kolostorépület (szentgotthárdi 26. helyrajzi számú)
ingatlan ingyenes tulajdonba adását Szentgotthárd Város Önkormányzata részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

16./ Napirendi pont:
A Közművelődési Koncepció és a Közművelődési Rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 22. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni?
Kardosné Kovács Márta:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, személy szerint maga
kezdeményezte a Brenner János kápolna közösségi színterek közé történő beemelését és ezzel
kapcsolatos tárgyalások megkezdését a Polgármesteri Hivatallal, Rimpfel atyával és dr. Veress
András püspök úrral is annak tekintetében, hogy a Brenner János emlékkápolnának és a
környékének akár egy vallási turizmusba való fokozottabb bevonása megvalósulhasson

Szentgotthárdon. A bizottság ezzel a kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását.
Huszár Gábor:
Maximálisan egyetért a kezdeményezéssel.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
183/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Kulturális,
Közművelődési Koncepciója 2011-2015. dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: a Koncepcióban az 1. számú melléklet IV. 3.
Közművelődés színterei Szentgotthárdon részben bevonandó színtérként javasolja megjelölni a
Jó Pásztor (Brenner) kápolnát és környékét, ennek kapcsán tárgyalások kezdeményezését
javasolja és felkéri a polgármestert, hogy ehhez rövid időn belül kezdjen tárgyalásokat a Brenner
János Közalapítvány vezetésével, Rimfel Ferenc Plébánossal illetve Veress András Püspökkel és
minden érintettel, aki ezt a gondolatot pozitívan tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
21/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.) számú
rendelet módosításáról azzal, hogy a rendelet 3. §-ával megállapított 4. §-ában a ,,Pável
Ágoston Nemzetiségi és Helytörténeti Múzeum” kivételre kerül.

17./ Napirendi pont:
A 6/2011. (II. 24.) számú költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 23. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
22/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II.
24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

18./ Napirendi pont:
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 24. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
23/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletét az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Molnár Piroska könyvtárigazgató 11.10 órakor távozott az ülésről.

19./ Napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 25. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? Kérdést, észrevételt vár.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
24/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.

20./ Napirendi pont:
Rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés: 26. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Megkérdezi a

bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságának elnökét is, hogy kíván-e ebben észrevételt tenni?
Kardosné Kovács Márta:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és támogatja a
társadalmi vitára bocsátását a rendeleteknek, ugyanakkor kezelhetetlennek gondolja azt az
előterjesztés szerinti időpontot, amikor is a képviselő-testületi ülés napjáig lehet véleményt
alkotni a rendelet vonatkozásában. A bizottság javasolja, hogy az első bizottsági ülés napján
reggel 8 óráig kerüljön sor erre. A bizottság úgy gondolja, hogy az esetleges észrevételeket meg
kell hogy vitassa és kezelhetetlennek gondolja, hogy a képviselő-testületi ülés keretében
bizottsági ülés során vitassanak meg esetleges felvetéseket.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
25/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletének 3. § (3) bekezdése az
alábbira változik: ,, (3) A polghiv@szentgotthard.axelero.net elektronikus levélcímen, melyet a
honlapon külön is fel kell tüntetni, a soron következő képviselő-testületi ülést megelőző első
bizottsági ülés napján 8 óráig bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás
céljából közzétett tervezetről. Kivételes esetben a jegyző ettől eltérő, ennél hosszabb időtartamot
is meghatározhat.”

21./ Napirendi pont:
Rába önkormányzati árvízvédelmi támfal magasítása Szentgotthárdon (NYDOP-4.1.1./B-11)
pályázati lehetőség.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 27. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni?
Dr. Haragh László:
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága támogatja a napirendi pontot azzal
a kitétellel, megjegyzéssel, hogy szeretné a bizottság, ha a régóta tervbe vett sétány, kiépített
Rába part vagy Rába part kiépítése is ebbe bele lenne vonva, valamint ne ütközzön a kis vízi
erőmű tervével.
Vadász József:
Nem pontosan csak ehhez a pályázathoz szól hozzá, hanem a pályázatokhoz összességében, a mai
ülésen öt pályázatot fog a képviselő-testület tárgyalni. Előrebocsátja, hogy azokat a pályázatokat
támogatja, mert nagyon jó dolgokat, illetve a város fejlődését célzó dolgokat hoz a városba. Most
itt látható, hogy Szentgotthárd amilyen pénzügyi helyzetben van, 10-20 százalékos önrészekkel
micsoda pénzeket lehetne idehozni a városba. Egy-egy évben 100 millió Ft-os, esetleg milliárdos

nagyságrendben is lehetne idehozni pénzt, de Szentgotthárd nem abba a helyzetbe van. Ma került
módosításra a költségvetési rendelet, a költségvetési hiány több lett nem pont a pályázatokból
kifolyólag, de a módosításból kifolyólag. Előrebocsátja, a pályázatokat ő is támogatni fogja, de
figyelem felhívásként mondja azt, hogy meg kell fontolni a képviselő-testületnek hogy mit
támogat és mit nem, mert ezen pályázatok támogatása elég komoly terhet jelent a városnak és
nincs a város abban a helyzetben, hogy minden pályázatban el tudjon indulni, habár látható, hogy
rengeteg pályázat van és nagyon helyesen az Önkormányzat megpróbálja kihasználni.
Virányi Balázs:
Ebben a konkrét esetben azért arról is szó van, hogy az árvízi védekezésnek, illetve az esetleges
károk elhárításának a költségeit is megnézi a képviselő-testület, akkor valószínűleg
szerencsésebben jár hosszú távon, hogyha egy ilyen jellegű beruházást mindenképpen támogat.
Meg fogja találni a lehetőséget arra, hogy az önrészt, amennyiben az szükséges lesz, azt miből
finanszírozza a képviselő-testület.
Huszár Gábor:
Tökéletesen igazat ad a Vadász képviselőnek abban, hogy néhány millió Ft-tal nagyon komoly
összegeket tudna a képviselő-testület és fog is idehozni Szentgotthárdra, de Szentgotthárd
pillanatnyilag olyan helyzetben van, hogy a túlélésért kell küzdeni. Kritikusak a szeptemberi
bérfizetések, kritikusak a decemberi és januári kifizetések, nem is igazán tudják, hogy milyen
megszorító intézkedésekkel, önkormányzati vagyonértékesítéssel, egyáltalán hogyan tudnak
életben maradni. Az a teher, ami rájuk maradt az elmúlt évekből, szinte kezelhetetlennek látszik.
Az összes pályázati előterjesztés úgy van a képviselő-testület előtt, – Vadász képviselőnek
mondja – hogy nem vagy csak minimális önrészt kelljen a városnak beletenni. Nem olyan
pályázatba mennek bele, ami pénzt fog vinni a várostól, hanem ezek sok-sok éven keresztül pénzt
fognak hozni a városnak. Teljesen más a szemlélete ennek a képviselő-testületnek, mind ami az
elmúlt években volt. Miről van szó? Két évvel ezelőtt a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumot
majdnem elvitte a víz, ugyanis az akkori árvízvédelmi töltés, ami 8-9 évvel ezelőtt épült, a
százéves átlagnak megfelelő legmagasabb szintre lett beállítva. Két évvel ezelőtt jött egy olyan
háromnapos időszak, hogy a százéves átlagot meghaladta az árvíz, tehát az előírásoknak
megfelelően szemmel is lehetett látni, hogy átbukott a támfalon a Rába. Meg kell magasítani ezt
az árvízrendszert. Csakhogy Szentgotthárd megint egy olyan speciális helyzetben van, hogy a
Rába jobb partján, a Gimnázium oldalán és a piac alatt önkormányzati tulajdonú kezelésben van a
támfal, míg a túlsó oldalon a mozi alatt és a Kaszagyár épületénél pedig a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Most jön a hab a tortán. A pályázati támogatottság állami
költségvetési szerv esetében 100 %-os, tehát a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 300
millió Ft-ból ráeső részt 100 %-kal támogatott intenzitással kapja, az Önkormányzatra eső rész
viszont 85 %-os. Tehát ebbe a pályázatba úgy mennek bele, hogy az Önkormányzatra eső rész
összegének a 15 %-át kell csak a városnak megtámogatni, erre mondták Fekete úrral, hogy ez
maximum 7 millió Ft, de valószínű, hogy ez olcsóbb is lesz. Azt szeretnék elérni, erre már
nagyon előrehaladott tárgyalások vannak, hogy a Kaszagyár területéből kapjon meg az
Önkormányzat egy bizonyos sávot és ne egy ormótlan egy méterrel megmagasított betontámfal
épüljön ott ki. Ebben a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és tervezőmérnökei partnerek,
hanem ott alakuljon ki egy töltés úgy, hogy az egyik oldalát a támfal biztosítja, amit be lehet
futtatni zöldnövénnyel, ki lehet alakítani, alakuljon ki egészen a Lapincs torkolatig egy gyönyörű
sétány energiatakarékos lámpákkal, valósuljon meg egy olyan városközpont, ahol a természethez
teljesen közel tud kerülni, le tud sétálni a gyönyörű Rába és Lapincs partra. Jó eséllyel mennek

bele ebbe a pályázatba. Azokat az aggályokat akceptálva, amiket Vadász képviselő
megfogalmazott, azt kéri a képviselő-testületet, ezzel együtt szavazza meg a határozati javaslat
2./ pontját, mi szerint minél előbb kerüljön a konzorciumi pályázat előkészítésre és aláírásra. Ha a
képviselő-testület az 1./ pontot fogadja el, akkor nem korlátozná magát, azzal is tudnak
előremenni, de biztos, hogy július közepén, 20-a körül egy rendkívüli képviselő-testületi ülést
össze kell hívni újra, hogy felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a konzorciumi
együttműködés aláírására. Akkor megint azt mondják majd, hogy rendkívüli ülés van azért, mert
olyan dolgok történnek, amit nem akarnak a tv előtt elmondani. Erről szó sincs. Azért van néha
rendkívüli képviselő-testületi ülés, mert olyan horderejű kérdésekben kell határidőre dönteni,
amiben nem tud a képviselő-testület várni. A határozati javaslat 2./ pontját teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
184/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy Szentgotthárd
Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal
közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára. Felhatalmazza a polgármestert a
konzorciumi szerződés aláírására. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy kezdődjön el a közös
konzorciumi pályázat előkészítése, és Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen közbeszerzési eljárást írjon ki az
előkészítési tevékenységekre vonatkozóan.
Határidő: 2011. november 2.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport

22./ Napirendi pont:
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium fűtési rendszerének korszerűsítése.
Előadók: Fekete Tamás műszaki irodavezető és Virányi Balázs városi energetikus
Előterjesztés: 28. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? Megkérdezi Virányi képviselőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Ismét egy
korszerűsítésről és egy megtérülési beruházásról van szó, ha Virányi képviselő bizottság előtt
elmondott szavait jól érti, akkor ez még csak nem is kerül az Önkormányzatnak pénzébe, illetve
csak akkor mennek bele, ha az Önkormányzatnak ez nem kerül külön kiadásába, ha jól érti.
Virányi Balázs:
A cél ez.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
185/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a városi energetikust és a
polgármesteri hivatalt, a Vörösmarty Gimnáziumnak helyet adó Szentgotthárd, Széll K. tér 1.
alatti épület fűtési rendszerének biztonságos működtetése érdekében kezdeményezze beszerzési
eljárás kiírását az intézmény kazánházának korszerűsítésére; a jelenleginél lényegesen jobb
hatásfokú új hőtermelő berendezés beszerzésére és működtetésére úgy, hogy a szolgáltató felé a
szolgáltatás ellenértékét jelentős részben az elért megtakarításokból beépítésével lehessen
finanszírozni.
Határidő: a beszerzés kiírására azonnal
Felelős: Vadász József a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Huszár Gábor polgármester
Virányi Balázs városi energetikus
Fekete Tamás műszaki irodavezető

23./ Napirendi pont:
Előkészület a SZOI Arany János 1-4. Évfolyama intézmény energiahatékonysági felújítására
(KEOP-2011-4.9.0).
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 29. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? A képviselő-testületé a szó.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
186/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy abban az
esetben, ha az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrással kombinálva (KEOP2011-4.9.0)" című pályázati konstrukció várhatóan újra megnyitásra kerül, a SZOI Általános
Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama intézmény energiahatékonysági felújítását célzó
pályázat benyújtásához szükséges költségkalkulációk és tanulmányok elkészítésére, továbbá
tervezési feladatok ellátására beszerzési eljárás lefolytatására kerüljön sor a Szentgotthárd és
térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi
felhívás megküldésével, azzal, hogy:
 Szentgotthárd Város Önkormányzata az ajánlattételi felhívásban meghatározott I. ütem
teljesítésével járó költségeket biztosítja a Társulás költségvetésében,



a költségkalkulációk és a megjelenő pályázati felhívásban foglalt feltételek ismeretében
később hoz döntést a pályázat benyújtásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
Fekete Tamás irodavezető
Gábor László irodavezető

24./ Napirendi pont:
A Rendelőintézet ,,Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázata (NYDOP-5.2.1./C-11).
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés: 30. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e
kiegészítést tenni? A képviselő-testületé a szó. Arról van szó, hogy egy lényegesen nagyobb
falatból, több milliárd Ft-os egészségügy kórház rekonstrukciós pályázatból több hónapos
tárgyalás után sikerült elérni, hogy határozott ígéretet kaptak arra, hogy 20 millió Ft-ot
megkapnak a Rendelőintézet tetőtér végleges kialakítására, hiszen ott már történtek bizonyos alap
kialakítások. Ehhez kellene egy minimális önrészt hozzárendelni. Most arról van szó, jelenleg
csak arról van szó, hogy a tervek költsége 560 ezer Ft + ÁFA, vagyis bruttó 700 ezer Ft
elkülönítésre kerüljön és a gépészeti, villamos és egyéb idevonatkozó építési szintű tervek
elkészülhessenek. Végre ott egy olyan komplex egészségügyi központ fog tudni kialakulni, ami
jelentősen megkönnyíti a munkát.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
187/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Rendelőintézet Szentgotthárd - konzorciumi tagként - részt vegyen a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” c., Kódszám: NYDOP-5.2.1./C-11 pályázat benyújtásában.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Huszár Gábor polgármester

2)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd (Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) szám alatti épület tetőterének az 1. pontban
megfogalmazott pályázaton való indulásnak megfelelően az engedélyezési színtű építész
tervek, villamos, gépész szakági kiviteli tervek elkészítésére 560.000.-Ft + Áfa, azaz
bruttó 700.000.- Ft összeget biztosít a 2011. évi költségvetés tervezési keretének terhére.
Határidő:

azonnal

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
3)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2012. évi pályázati alap
terhére – biztosítja a Rendelőintézet Szentgotthárd (Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) részére
a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” c., Kódszám: NYDOP-5.2.1./C-11 pályázat
benyújtásához szükséges önrészt 2.223.000,- Ft összeghatárig.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

4)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az 1. pontban megfogalmazott pályázat keretében a konzorciumi megállapodás
ellenjegyzésére a 2. számú melléklet szerint, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan
Tulajdonosi nyilatkozatának aláírására a 3. számú melléklet szerint.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Huszár Gábor polgármester

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 11.36 órától 12.04 óráig ülésszünetet rendel
el.
Labritz Béla képviselő 12.00 órától jelen van az ülésen.

25./ Napirendi pont:
Ipari Park I- és II. ütemű vállalkozási területek belterületbe vonás kezdeményezése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 31. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet
Huszár Gábor:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, megkérdezi a bizottság
elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? A képviselőké a szó. Fekete urat és a Pénzügyi Iroda
vezetőjét közösen kérdezi, milyen összeggel kalkulálnak? Van egy érvényben lévő képviselőtestületi határozat, mi szerint adóteher terhelné azokat a területeket, amely területek parlagon
állnak és nincs ráépítés. Itt nem a városban lévő belterületi ingatlanokról van szó, hanem az Ipari
Parkról. Itt elég sok ingatlan van felsorolva az I. és II. ütemben, remélhetőleg a következő
képviselő-testületi ülésen konkrét számokat fognak tudni látni. Fekete úr, konkrét számokat
fognak tudni látni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
188/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd igazgatási területén
lévő Ipari Park I- és II. ütemű területén lévő, ipari, gazdasági, kereskedelmi szolgáltatói terület
felhasználás céljára (a szabályozási terven megállapított övezeti besorolás szerint) területek
belterületbe vonását kezdeményezi.
Belterületbe kell vonni a vállalkozói területeken túl, a tömbterületen belüli közút és közárok
területeket. A belterületbe vonandó területeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
Nem kerül belterületbe az I. ütemű területen a záportározó, a véderdő, a gazdasági erdőként
megjelölt terület, a II. ütemű területrészen a közműsávként kijelölt terület.
Határidő: Földmérői árajánlat bekérése 15 napon belül.
Az elfogadott árajánlat ismeretében a munkálatok megrendelése soron kívül.
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

26./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti lakás értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 32. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság módosító javaslatot tett.
Megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?
Kardosné Kovács Márta:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, mivel a Széll Kálmán tér
18. III/22. szám alatti lakást többszörösen értékesítésre meghirdette a képviselő-testület, úgy
gondolja a bizottság, hogy a kikiáltási ár magasnak bizonyult és valószínűleg emiatt nem
jelentkezett vételre senki. Ugyanakkor mint korábban a költségvetés tárgyalásakor is láthatták,
hogy a hiány egy kicsit növekedett, tehát fontos az, hogy a bevételek folyamatosan jöjjenek a
költségvetéshez, úgy gondolja a bizottság, hogy továbbra is értékesíteni javasolja ezt a lakást, 500
ezer Ft-ot engedményt javasol elfogadásra az eredeti kikiáltási árhoz, így 6,5 millió Ft-ért
javasolja meghirdetni a Picasso Kávézó feletti lakást.
Huszár Gábor:
Kérdezi Haragh képviselőt, hogy az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottságának javaslata megegyezik-e a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatával?
Dr. Haragh László:
Igen.

Dömötör Sándor:
Információként elmondja, hogy már a tegnapi nap folyamán voltak érdeklődők és a mai nap meg
is tekintik ezt a lakást. Úgy gondolja, olyan érdeklődő, aki a vásárlásba szívesen beleszállna,
ezért javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a 6,5 millió Ft-os eladási árat.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást újra
értékesíti, 6.500.000.- Ft-os vételárral újra meghirdeti értékesítésre.
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. augusztusi testületi ülés.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi
ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül
visszafizetésre kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15
napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült költség
is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon
belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel
igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a
szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új
pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb
ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról,
helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron következő
legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

27./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem Török Lászlóné.

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 33. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság tett módosító javaslatot.
Megkérdezi az elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?
Kardosné Kovács Márta:
A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az értékesítését az ingatlannak, a
szabályzat szerinti vagyonértékelést követően tudják az árat megállapítani. A költségvetésben az
ingatlan értékesítésekre vonatkozóan van egy értékhatár, amit el kell érniük, ez a lakásértékesítés
is hozzájárulna. Úgy gondolja, hogy a lakásértékesítésre lehet potenciális vevő.
Huszár Gábor:
Ezt egy kicsit másképpen látja. Dömötör képviselő kért szót, de dr. Haragh László képviselőnek,
az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága elnökének megadja előtte a szót.
Dr. Haragh László:
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén arra gondoltak, hogy ennek
a lakásnak jelentősen nagyobb ma a piaci értéke, mint amire ajánlatot kaptak. A bizottság ezért
úgy gondolta, hogy most a részükre felajánlott vételáron nem szándékoznának ezt a lakást eladni.
Ezen az áron, amit a benne lakó ajánlott a képviselő-testületnek, a bizottság nem javasolja
eladásra.
Dömötör Sándor:
Ismét egy információ a lakás eladásával kapcsolatosan. Tegnap ő is azzal indított, hogy adják el,
aztán a bizottság elállt tőle. Most újólag azt szeretné javasolni a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal összhangban, kicsi a kockázata annak, hogy egy ingatlan- illetve
értékbecslést elvégeztetnek és a lakás nem kerül majd megvételre. Teljes bizonyossággal mondja,
hogy aki felajánlotta a 4 millió Ft-ot, ennek a nagyobb összegű kifizetését is vállalni fogja, tehát
javasolja, hogy mégis adják el és értékesítésre jelöljék ki a József Attila utca 19. I/6. szám alatti
lakást.
Huszár Gábor:
Dömötör képviselőt kijelöli a polgármester lakásvédelmi tanácsadójává. Tegnap gondolkodtak
bizottsági ülésen, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot nem akarja kellemetlen
helyzetbe hozni. Elsősorban a jegyzővel való konzultálás után arra jutottak, hogy minek adjanak
ki 50-60 ezer Ft-ot lakásértékelési díjként, amikor azt gondolják, hogy ez az idős néni nem fog 4
millió Ft-nál többet adni ezért a lakásért és ez a lakás 7 millió Ft körüli összegben van vagy még
több is. Ez egy egész jó lakás. Ő bent lakik, meghirdetni nem lehet, mert valaki most őt elteszi, ez
egészen kusza helyzetet okozhatna, de ha Dömötör képviselőnek van egy ilyen információja, az
előtt viszont fejet kell hajtani és mégiscsak a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak van
igaza, azt kell elfogadni.
Dr. Dancsecs Zsolt:
A helyzet az, hogyha ennek a lakásnak a bérlő részére való eladásával foglalkoznak,

mindenképpen buknak rajta legalább 10 %-ot, mert ha a bérlőnek adják el, akkor ott a rendelet
szerint 10 %-kal ennek a bérlői körnek kevesebbért kell odaadniuk. 7 millió Ft-os lakás esetében
ez 700 ezer Ft.
Huszár Gábor:
Rosszul mondta a 7 millió Ft-ot, 10,44-ről van szó, 10 millió Ft-nál magasabb összegről.
Dr. Dancsecs Zsolt:
Azon majd lehet vitatkozni, hogy milyen összeg, de a 10 %-át biztosan el fogják bukni. A 700
ezer Ft pont annyi költség, amennyibe valamelyik pályázatnál az előkészítési költség került… Ha
viszont nem ő veszi meg, akkor valaki lakottan vásárolja meg, akkor az jelentősen kevesebbet fog
érte adni, mert egy szociális bérlővel együtt, (aki szociális lakbért fizet) tudja csak megvásárolni.
Tehát ha ezt a lakást most eladják, mint önkormányzat mindenképpen rosszul járnak. Szerinte
semmi nem indokolja most, hogy ezt a lakást így ebben a formában a képviselő-testület
értékesítse.
Huszár Gábor:
Az biztos, hogy ez a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ami így elsőre tűnik. Őszintén mondja, ő
maga is tanácstalan, pedig két napja a fejében forgatja ezt az előterjesztést, hogy mi itt a jó
megoldás.
Kardosné Kovács Márta:
Egy-két dolgot pontosít. Amennyiben vagyonértékelést kérnek az ingatlanra, attól még az árát a
képviselő-testület fogja megállapítani. Ha most 7 millió Ft-ra értékelik, ha ők úgy gondolják,
hogy ez a lakás akár 7,7 millió Ft-ot is ér és máris a 10 %-os kedvezmény is visszajön. Dömötör
képviselő információja elég pontos és elég jó, aki szeretné megvásárolni, az Török Lászlóné
családtagja és feltett szándéka, hogy ehhez hozzájusson. Azt nem tudja, hogy bármely áron-e, azt
nem tudja garantálni, de van potenciális vevő, úgy gondolja.
Huszár Gábor:
Nem arról van szó, hogy ne akarnák eladni ezt a lakást, csak a lakás valós értéke és az ajánlat
között sok millió Ft, 3-4 millió Ft különbség van. Ezért nehéz ezt a helyzetet kezelni.
Virányi Balázs:
Nem igazán érti, hogy mit töprengenek ennyit. El kell dönteni, hogy a kapott ajánlat alapján
eladja vagy nem adja el a képviselő-testület az ingatlant. Nem kedvező a képviselő-testület
számára ez az ajánlat, akkor a döntés leginkább az lehet, hogy nem adja el az ingatlant.
Huszár Gábor:
Ez egyértelmű, csak ott van egy gondolat kötőjel, hogy amennyiben a képviselő-testület el akarja
adni üzleti alapon, akkor kellene csináltatni egy értékbecslést. Fekete úrtól kérdezi, hogy mennyi
egy értékbecslés?
Fekete Tamás:
30-40 ezer Ft.

Huszár Gábor:
Mondják azt, hogy a vételi árba beleteszik a velejáró költségeket.
Kardosné Kovács Márta:
Mindig is így volt.
Dr. Dancsecs Zsolt:
Nem érti Kardosné képviselő okfejtését. Ha 7,7 millió Ft-ot ér egy lakás és az Önkormányzat 7
millió Ft-ot kap érte, akkor 700 ezer Ft-ot veszítenek rajta, akárhogyan csavarják a számokat. Ha
7 millió Ft a lakás ára és 6,3 millió Ft-ot kapnak, akkor is 700 ezer Ft-ot veszítettek rajta. Ebben a
konstrukcióban mindenképpen 10 %-ot legalább veszítenek rajta arról nem beszélve, hogy neki
joga van részletfizetési kedvezményt kérni és sok éven keresztül törleszteni ezt az összeget. Nem
érti ezt a mostani hozzáállást.
Kardosné Kovács Márta:
A részletfizetési dolog. Azt valószínűleg ki kellene kötniük, amennyiben értékesítésre kerülne az
ingatlan, hogy ezzel a jogával, vagy ezt a lehetőségét az esetleges mostani bérlőnek nem tilthatják
meg?
Dr. Dancsecs Zsolt:
A rendelet alapján neki ehhez most joga van így kérni. Ahhoz is joga van, hogy azt mondja, hogy
nem így kéri, hanem kifizeti. Akkor is buknak rajta legalább 10 %-ot. Ezt ő a mostani
helyzetükben luxusnak gondolja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
190/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Szentgotthárd,
József A. u. 19. I/6. szám alatti 1337/A/6 hrsz-ú lakás 59 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos
lakás - jelenlegi bérlő - Török Lászlóné Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám alatti lakos
részére történő értékesítéséhez.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

28./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Előterjesztés: 34. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 3. és 4. sz. melléklet
Huszár Gábor:
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság módosított az eredeti áron.
Megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni?

Kardosné Kovács Márta:
1500 Ft/négyzetméter áron volt meghirdetve eredetileg az ingatlan és 1050 Ft/négyzetméter árral
a mellette lévő és a környezetében lévő üzletek áraihoz igazította a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság. A bizottság 1050 Ft/négyzetméter + ÁFA bérleti díjat javasol
elfogadásra.
Dömötör Sándor:
Van most nem következetesek, vagy korábban nem voltak azok, mert abban következetesek, ha
azt mondják, hogy most 1500 Ft-ról csökkentsék 1050 Ft-ra a bérleti díj négyzetméterenkénti
árát, mivel a környező üzletek is ebbe a kategóriába tartoznak. Az előző döntésnél azt hiszi, ez
éppen olyan hangsúllyal szerepelhetne, akkor itt mit veszítenek, ha nem ennyiért. Mert akkor
először rosszul határozták meg, ennél még magasabb is volt a négyzetméterenkénti díj. Szeretné,
ha minél előbb ez a lakás valamilyen formában hasznosításra kerülne, de ez nem vall nagy
következetességre részükről, ha így tologatják a négyzetméter árakat, illetve az eladás
lehetőségét.
Huszár Gábor:
Egy kg alma nem hasonlítható össze másfél kg körtével. Az egyik egy lakott ingatlan, ahol van
egy jogviszony, a másik pedig egy üresen álló ingatlan, amire határozott szándéka a képviselőtestületnek, hogy ne újra kiutalt lakás legyen, hanem abból egy potenciális üzlethelyiség, ami
majd bevételt hoz az Önkormányzatnak. Teljesen más szituáció. Érti Dömötör képviselő
okfejtését, csak a kettő nem hasonlítható össze. Az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága is ugyanezt az árat ajánlotta elfogadásra?
Dr. Haragh László:
Azt gondolta az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, hogy környező
üzlethelyiségek bérleti díját kell erre az üzlethelyiségre is alkalmazni.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
191/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a kizárólagos tulajdonában lévő
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű
komfortos lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV,
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap) ismételten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 1.050.- Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. augusztus15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. augusztusi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak

költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2012. március 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő költségekről
a beruházás megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki
Irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt
III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések)
Huszár Gábor:
A kezében tart egy okiratot, amelyet a szünetben kapott meg. Nagyon jó lett volna, ha ezt reggel
9 órakor tudja ismertetni egy nagy csokor virág keretében. Ez a dokumentum arról szól, hogy a
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt dr. Mesterházy Mária részére a 2011. évi
Semmelweis emlékünnepély alkalmából a tudományos bizottság javaslatára címzetes kórházi
főorvosi címet adományoz. Aláírás: professzor dr. Nagy Lajos vezérigazgató főorvos. Sok-sok
szeretettel szívből gratulálnak a főorvosnőnek a címzetes kórházi főorvos kinevezéséhez.
Remélhetőleg ma a Semmelweis napi ünnepségen az este folyamán külön személyesen is tud
gratulálni egy nagy csokor virág keretében. A dokumentum másolatát megmutatja. Gratulál dr.
Mesterházy Mária főorvosnőnek.
Vadász József:
Az elmúlt napok extrém csapadékhullásával kapcsolatban mond el egy-két szót, amely
Szentgotthárd-Zsidán okozott nagyobb problémákat. Zsida Szentgotthárd egyik legszebb része,
de csapadékveszély esetén az egyik legveszélyesebb rész. Itt nagy mennyiségű csapadék leesése
folytán két utca is szinte járhatatlan lett. A Műszaki Iroda vezetőjével, Fekete Tamással
körbejárták és az Örökzöld utcára van ígéret, illetve ez már biztos, hogy augusztus 15-ig
megtörténik a felújítása bizonyos szinten. A Hadvilág úton pedig megtörténnek olyan
munkálatok, amik ezt az útelmosást a későbbiekben megakadályozzák, illetve azok a lakók
felszólításra kerülnek, akik a bizonyos kötelességnek nem tettek eleget. Van még egy probléma, a
Zsida patak a zsidai városrészen viszonylag karban van tartva, de a Szentgotthárdi Rába
befolyása között nincs igazán karbantartva. Ott úgy tudja, hogy illetékes az Őrségi Vízrendezési
Társulat, valamilyen módon a Társulatot fel kellene szólítani, rá kellene hatni, hogy a
patakmedernek egy bizonyos tisztítását végezze el, mert ha ez a csapadék tovább folytatódik,
nem fél óráig tartott volna ilyen intenzitással, akkor ott lakóházak kerültek volna veszélybe, mert
a víz feltorlódott azon a szakaszon és így is a kiöntés határán volt a Zsidai patak, ami az utakat
veszélyeztette, viszont ha az útra kimegy, akkor jó pár lakóházat is elönt. Ebben kéri, hogy a
Műszaki Iroda tegyen meg bizonyos lépéseket.
Huszár Gábor:
Jogos, amit Vadász képviselő mond. Tisztelt képviselőtársak! Tegyenek meg mindent a saját
városrészükön azért, hogy az az állapot folyamatosan szűnjön meg. Tudja, hogy egyszerre ezt
nem lehet elérni. De folyamatosan szűnjön meg az az állapot, hogy a gazdák, tulajdonosok a
házuk előtt nem pucolják az árkot és az átereszt. Ha minden háztulajdonos megtenné azt, hogy az

árkát tisztán tartja, az átfolyókat, az átereszeket kipucolja, az özönvíz-szerű esőzések 80
százaléka kezelhető lenne. Nem azt mondja, hogy ha egy extrém eső van, az nem okoz gondot, de
hogy a mostani belvizes helyzetnek 80 százaléka kezelhető lenne, ebben majdnem biztos. A
Műszaki Iroda ebben szinte tehetetlen. Nem védi Fekete urat, van őneki vaj a füle mögött elég.
Nem védi, de kéri, higgyék el, szinte tehetetlen olyan helyzetben, amikor a gazda még oda sem
engedi, hogy ott rendben legyenek a dolgok. Mit lehet tenni, mondják meg. Fel lehet szólítani 25ször mindenkit, de amíg az emberek nem értik ezt meg, hogy közösen, együtt lehet csak a
dolgokat megoldani, addig lesz gond. Vadász képviselőn kívül Labritz képviselő, Dömötör
képviselő és mindenki, aki városrészekért felelős, ugyanezeket elmondhatná Farkasfától
Rábafüzesig. Ha meg az Alföldön laknának, akkor az lenne a baj. Kicsit dombos vidéken laknak,
itt meg az a baj.
Dömötör Sándor:
Egy kérdést és egy észrevételt tesz. Kérdezi, hogy Szentgotthárdon az olyan jellegű vallási
kegyhelyek, mint a zsidai Mária szobor és a Kossuth Lajos utcai Mária szobor kinek a
tulajdonában és kezelésében áll? Tudja, hogy a gyertyákat meggyújtják és a virágokat cserélik, de
magának az épületnek a karbantartása kinek a kötelessége lenne? Vagy a környezetének a
rendben tartása, bokornyírás stb. kinek a feladata?
Észrevételként a következőt mondja el. A kiadós, áldásos esők az utóbbi időszakban nem
mindent oldottak meg. Különösen a köztéri szobrokra, itt először a Széll Kálmán szoborra
gondol, amelyet sajnos a madarak nagyon sokszor megtiszteltek és az eső nem mossa le róla.
Legyenek már annyira tisztelettel Széll Kálmán úr iránt, hogy tisztítsák meg a madárürüléktől,
mert rettenetesen néz ki, ha észrevették volna. Mindennap elmennek mellette és nem csinálnak
semmit. De lehet, hogy ez a III. Béla szoborra is vonatkozik, habár magasabban van és oda talán
nem száll annyi madár. A Széll Kálmán szobrot mindenképpen vegyék szemügyre.
Huszár Gábor:
Kérdezi, hogy ki tud válaszolni Dömötör képviselő kérdésére? Bevallja, ő nem tud válaszolni a
kérdésre, nem tudja, hogy a Mária szobrok kinek a kezelésében vannak. Megítélése szerint az
Önkormányzat kezelésében vannak. Dömötör képviselőnek válaszol, ennek utánanéznek.
Labritz Béla:
Távol volt az előbb, tárgyalt a Florasca igazgatójával, illetve a területen lévő alvállalkozókkal,
valamint a műszaki vezetővel. Nem fogadhatja el azt a kijelentést, ami arról szól, hogy a területen
nem helyeztek el semmi olyan jellegű hulladékot, illetve oda nem való anyagot, ami az
engedélyekben nem szerepel, hiszen a felvételek egyértelműen tanúsítják, illetve képviselőtársa a
helyszínen volt a barátjával, akik elmondták, hogy a területen mi történt. Vagyis azok a vasbeton
elemek, amelyek oda bekerültek, azok most nem láthatóak. Nyilvánvalóan ennek lesz
következménye, mert képviselőtársa elmondta, hogy mindenképpen eleget tesz annak a
feltételnek, ami arról szól, hogy bizonyítást nyerjen, hogy igenis vasbeton hulladék is el van
földelve az említett ártalmatlanító telepen. A polgármester említette a rendőrségi feljelentést,
reméli hogy pozitív eredménnyel fog zárulni mindenképpen az Önkormányzat részéről ez a
dolog. Elmondja a tényeket, melyek most ott elhangzottak. Felhívta az igazgató és a jelenlévők
figyelmét arra, hogy Szentgotthárd város lakossága rendkívül kényes és rendkívül érzékeny a
környezetvédelemre, tehát ügyeljenek arra, hogy mi történik azon a területen, hiszen fókuszban
lesznek, fel fog rájuk figyelni elsősorban a PRONASZ, mint civil szervezet, másodsorban pedig a
lakosság, sőt jómaga is. Reméli, hogy a munkálatok úgy fognak befejeződni, hogy mindenki

számára megfelelő legyen. A dolog rendkívül kényes, ugyanis rendelkezésére bocsátotta az
igazgató azt a Környezetvédelmi Hatóság által kiállított engedélyt, amelyben valóban szerepel
beton, tégla, vakolat és egyéb olyan hulladék, ami az ilyen jellegű rekultivációk alkalmával
elföldelésre kerülhet. Viszont nem szerepel benne Dömötör képviselő által és a fényképek által
bizonyított látható vasbeton. Az igazgató kérése az volt, hogy türelemmel várják meg a
munkálatok végét, ígéretet tett arra, hogy minden törvényes eszközt és minden törvény által előírt
dolgot és szabályt be fognak tartani ezzel kapcsolatban.
Huszár Gábor:
Úgy gondolja, hogy nem vonja vissza a feljelentést. Nézze meg a rendőrség, hogy ott minden
engedély rendben van-e. Ha rendben van, megkapják a beszámolót, az írásos dokumentumot,
akkor úgy van helyén, amennyiben nem, meg kell tenni a megfelelő lépéseket.
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a mai nyílt ülésen való
tevékenységet és a nyílt ülést 12.38 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját. Mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kíván a nyáron, remélhetőleg rendkívüli ülés
nem lesz, augusztusban találkoznak legközelebb.
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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 9.56
órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dömötör Sándor, Dr. Haragh László,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr. Sütő Ferenc, Vadász József,
Labritz Béla és Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Fekete Tamás irodavezető,
Jakabné Palkó Edina irodavezető,
Dr. Gábor László irodavezető,
Enzsel István pályázó,
Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár vezetője,
Bedics Sándor, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója,
Kovács Tiborné, a SZEOB igazgatója,
Treiber Mária újságírónő,
Nagy Pál Sebestyén, az NP Consult Kft képviselője és a kollégája.
Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol van:

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dömötör Sándor és dr. Haragh László képviselők.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy a teremben lévők közül
közmeghallgatás címén kíván-e valaki kérdést, észrevételt intézni a képviselő-testülethez? Ezzel

a lehetőséggel nem élt senki, ezért Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 9.57
órakor a közmeghallgatást bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
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