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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án 14.00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

    Dr. Sütő Ferenc, Labritz Béla, 

    Vadász József 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. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

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

 

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

testületi ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket, képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóit, valamint a képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő 

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat, megállapítja a határozatképességet és megnyitja a nyílt 

ülést. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek módosító 

indítványa? Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a napirendi pontok közé a ,,Gotthárd-

Therm Kft üzletrészének értékesítésével kapcsolatos közvetítői megbízásra felhatalmazás”, 

valamint ,,A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítási pályázatának önereje” című napirendek 

megtárgyalását. Javasolja, hogy a ,,Gotthárd-Therm Kft üzletrészének értékesítésével kapcsolatos 

közvetítői megbízásra felhatalmazás” című előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön 



megtárgyalásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

253/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősségi indítványként felveszi a 

napirendek közé ,,A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítási pályázatának önereje”, valamint a 

,,Gotthárd‐Therm Kft. üzletrészének értékesítésével kapcsolatos közvetítői megbízásra 

felhatalmazás” című előterjesztéseket megtárgyalásra, utóbbi előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 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 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata) és 

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

2./ Napirendi pont: 

Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. A 2012. évi vagyongazdálkodási irányelvek 

elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) módosítása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 



Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

A Kollégium helyzete, további működtetésének lehetőségei. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Foglalkoztatási Kerekasztal létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Dr. Haragh László Közbeszerzési Bizottsági tag kérelme. 

Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

Vasi TISZK TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 sz. pályázata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

Helikon Kiadó Kft kérése Széll Kálmánról megjelenő könyv támogatására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

2012. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Kínai kapcsolat létesítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

Ötletpályázat terület hasznosítására. 



Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

A Bursa Hungarica rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

12./ 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: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

,,Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című konzorciumi pályázat (NYDOP-

4.1.1./B-11). 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Tájékoztatás a ,,Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című konzorciumi 

pályázat (NYDOP-4.1.1./B-11) című előterjesztéshez. 

Előadók: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

Tulajdonosi hozzájárulás LEADER pályázathoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (3206. hrsz-ú ingatlan). 



Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1273. hrsz-ú ingatlan beépítésének pályáztatása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

A Dolgos Díszfaiskola Kft kérelmei. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

21./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (ÁFÉSZ). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

22./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítási pályázatának önereje. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 27 . sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 28. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli 

 nyílt ülésen tett javaslata) 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

 

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 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata) és 

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti a két ülés közötti polgármesteri beszámolót. 

 

Szeptember 29-én Budapesten tárgyalt a Magyar Fejlesztési Bank és az Erste Bank képviselőivel 

a fürdő és a szálloda további együttműködésével kapcsolatban. A tárgyaláson részt vett Dr. 

Simon Margit, a Gotthárd-Therm Kft ügyvezető igazgatója és Princz Gábor, a szálloda a többségi 

tulajdonosa. 

 

Szeptember 30-án Várpalotán részt vett a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács ülésén. Az 

ülésen szó volt a Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatásáról, sor került a „8-as Főút” 

Térségi Fejlesztési Tanács alelnökének megválasztására, Mezei László főépítész tájékoztatta a 

megjelenteket a várpalotai elkerülő szakasz ügyének állásáról. Sor került az Új Széchenyi 

Tervből adódó lehetőségek megvitatására Itt kívánja jelezni, hogy az elmúlt pénteken 

Szombathelyen is volt egy közlekedés-fejlesztési konferencia, amelyen az alpolgármester vett 

részt, az alpolgármester esetleg néhány szóban kiegészíti azt a tájékoztatót, amit a képviselő-

testület az írásos és kiküldött anyagban tájékoztatóként megkapott. 

 

Szeptember 30-án részt vettem az Idősek Világnapja rendezvényen Szentgotthárdon, ahol 

köszöntötte az időseket. 

 

Október 1-én részt vett az Idősek Világnapja rendezvényen Szombathelyen az MMIK-ban, a 

megyei rendezvényen. 

 

Október 3-án vendégül látta az Allison cég amerikai, illetve európai vezetőit. 

 

Október 4-én történt az Allison cég új gyáravatása és az ünnepélyes ceremónia. 

 

Október 5-én Mariborban részt vett a lelki egészség projekt keretében rendezett konferencián. 

 

Október 6-án a rátóti Széll Kálmán kastélyban az aradi vértanúk halálának 162. évfordulója és az 

Országos Erdészeti Egyesület megalapításának 160. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepélyen, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával felújított, megújult Aradi 

Emlékpark átadásán vett részt. 

 

Október 6-án Lendván, a Bánffy Központban részt vett az „Esterházy János emlékére válogatás a 

Pozsonyi Magyar Galéria festmény-, szobor- és grafikai gyűjteményéből” című kiállítás 

megnyitóján. A megnyitó előtt közel másfél órán keresztül találkozott Anton Balažek 



polgármester úrral, átbeszélték Lendva, illetve Szentgotthárd közös projektekben való részvételét 

és előre menetelét. 

 

Október 8-án részt vett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Énekegyesület 

szervezésében a Zene Világnapja alkalmából a Polgármesteri Hivatal Refektóriumában 

megrendezett Nemzetközi Kórustalálkozón. A koncerten fellépett a Vox Savariae Énekegyüttes, 

a Somorjai Híd Kórus és Szentgotthárd Város Vegyeskara is. 

 

Október 9-én a Szerencsehozó Négylevelű Lóhere Projekt keretében részt vett a Maria Bild-i 

zarándoklaton. 

 

Október 10-én bemutatkozó látogatáson tiszteletét tette Dusan Snoj új főkonzul úr. 

 

Október 11-én egy szomorú eseményen, Tóth Géza európai és világbajnok, illetve olimpiai 

ezüstérmes súlyemelő temetésén vett részt és rótta le tiszteletét a családnak Szentgotthárd összes 

sportot szerető lakosa nevében. 

 

Október 11-én Bükön a Pannon Termál Klaszter Egyesület évi rendes Közgyűlése zajlott. 

 

Október 12-én ülésezett Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, 

melyet vezetett. 

 

Október 13-án állampolgári eskü zajlott a Polgármesteri Hivatal épületében. 

 

Október 13-án Virányi Balázs képviselő úrral Budapestre siettek, ott a délután folyamán 

tárgyaltak energetikai beruházásokkal kapcsolatban. 

 

Október 14-én Szlovéniában, a gradi kastélyban részt vett a Magyarország-Szlovénia Határon 

Átívelő Vegyes Bizottság ülésén.  

 

Október 14-én Szombathelyen a Vas Megyéért Egyesület szervezésében sor került egy 

közlekedési szimpóziumra, amelyen Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr képviselte 

Szentgotthárd várost, ha van ezzel kapcsolatosan kiegészítenivalója, szívesen hallgatják. 

 

Október 15-én Dömötör Sándor képviselő úr vett részt a farkasfai kultúrházban tartott Idősek 

napi ünnepségen. 

 

Október 17-én Zalaegerszegen a „Megfelelő szakmát a fejlődésért – Right Profession” projekt 

nyitó konferenciája zajlott. Örömmel tudatja, hogy A Szakmák Színháza című nagy sikert aratott 

előadás szlovén és magyar oldalon történt bemutatásával a térség hiányszakmáira szeretnék 

irányítani a figyelmet. A fiatal munkanélküliek képzését, átképzését olyan szakképesítések 

megszerzésének irányába próbáljuk terelni, melyekkel a határ mindkét oldalán munkát tudnak 

vállalni. A fenti célok megvalósításához a projekt során készülő kiadványok is segítséget 

kívánnak nyújtani. Örömmel bejelenti, hogy ez az előadás el fog jutni Szentgotthárdra is, a 

szentgotthárdi Színházba a szentgotthárdi fiataloknak meg lesz tartva az előadás. 

 



Október 17-én a Városi TV Kerekasztal című műsorában a városvezetés egy évéről beszélgettek 

Sulyok Tamással. 

 

Október 18-án a Szlovén Konzulátuson találkozott ismét Főkonzul úrral, közös 

gazdaságfejlesztési dolgokról beszéltek. 

 

Október 14-én Paukovits Helmuttal, a német kisebbség vezetőjével látogatást tettek a 

jennersdorfi polgármesternél, illetve a néppárti járási vezető úrnál. 

 

Október 19-én Budapesten részt vett „A Minőségi időskor városi környezetben (Q-AGEING: 

Quality Ageing in urban environment) című nemzetközi projekt záró konferenciáján.” 

 

Október 20-án Szekszárdon a Biomassza hasznosítás önkormányzatok részére tervezés, 

technológia, tőke bevonás, egy érdekes és interaktív konferencia zajlott, az Önkormányzat 

érdekelt biomassza hasznosítás ügyben, egész nap ezen a konferencián vett részt. 

 

Október 21-é, Szombathelyen sor került a Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal 

átadási ünnepségére. A ünnepség keretén belül vonattal utaztak Körmendre, ahol megtekintették 

a felújított vasútállomást, majd visszautaztak Szombathelyre, ahol megtörtént az ünnepélyes 

átadó. 

 

Október 22-én ünnepi programokkal emlékeztek 1956-ra. A városvezetés és az ’56-os szövetség, 

illetve a szentgotthárdiak ünnepi szentmisével, koszorúzással és színházi műsorral tisztelegtek a 

forradalom és szabadságharc eseményei és hősei előtt. Itt megragadja az alkalmat a TV 

nyilvánossága előtt, hogy ismételten kifejezze azt a gratulációt, amely sok részről érkezett 

feléjük, nemcsak a képviselők részéről, hanem a városban látogatók részéről is. Egy rendkívül 

színvonalas műsort láthattak a felső tagozatos diákoktól és itt gratulál még egyszer az őket 

felkészítő nevelőknek és a műsorban résztvevő gyerekeknek úgyszintén. 

 

Október 24-én Budapestre látogatott az Osztrák Nagykövetség meghívására Ausztria nemzeti 

ünnepe alkalmából. 

 

Október 25-én részt vett a Közös Érdekek Kerekasztala ülésén. 

 

Tisztelt képviselőtársak és tisztelt szentgotthárdiak! 

Október 21-én sajnálatos tragédia történt. Az Ady Endre utcában leégett egy társasház szinte 

teljes tetőszerkezete, ennek következtében a felső szint teljesen lakhatatlanná vált, az alsó szinten 

az oltás során befolyt víz okozott jelentős károkat. Az ott élőket a kimenekítés után elszállásolták, 

azokat a személyeket, akik nem tudtak rokonokhoz, vagy ismerősökhöz menni, az Alpokalja 

motelban helyezték el ideiglenesen. Hétfőn reggel és kedden délután egy válságstáb ült össze és 

minden családnak sikerült megfelelő átmeneti otthont és átmeneti szállást találni. A tűz oltásában 

részt vevő hivatásos (Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg) és önkéntes (Magyarlak, Kondorfa) 

tűzoltók munkáját ezúton köszöni a maga és a város nevében egyaránt. Továbbá köszöni a Club 

3-as Étterem tulajdonosának és a Sütőipari Kft. vezetőjének, Nagy Bálint úrnak, illetve Kern 

László úrnak a segítséget, amit éjszaka, illetve hajnalban nyújtottak forró teával és étellel az 

oltásban és mentésben résztvevő emberek számára. A tűzesetet követő napokban a szentgotthárdi 

Polgárőr Egylet őrizte a lakóépületet, illetve felváltva a Rendőrség is besegített ebbe a munkába. 



Munkájukat ezúton is köszöni, természetesen meg fogják tenni a lépéseket, hogy egyéb más 

módon hogyan tudják elismerni ezeket a tevékenységeket. 

 

Tisztelt képviselőtársak! 

Mielőtt megadná a szót a két ülés közötti események hozzászólásához, beszámol egy eléggé 

megdöbbentő dologról. Tudvalevő az, hogy a Vas Megyei Főügyészség, mint felperes a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Központ ellen, mint alperes ellen bírósági felülvizsgálati perben áll és itt 

lehetősége volt a városnak ebbe a perbe becsatlakozni, viszont megdöbbenve olvassa az október 

13-i Fővárosi Bíróság által kiadott végzést, melyben azt tudatja, hogy a Bíróság a PT. 56. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján megengedi, hogy a perbe Szentgotthárdi Ipari Park 

Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. beavatkozzon az alperes 

pernyertességének előmozdítása érdekében. Tehát az a Kft, amely ugyan 8 %-kal, 7,75 %-kal 

ugyan kisebbségi tulajdonosa az Ipari Park Kft-nek, de az a 8 % viszont 100 %-ban az 

Önkormányzat tulajdona, vezetője általuk delegált tagja Takáts József úr az alperes 

pernyertessége előmozdítása érdekében száll be az ügybe. Tudomása szerint erről közgyűlési 

határozat nem született, közgyűlést nem hívtak össze, elfogadhatatlan számukra ez a fajta 

hozzáállás. A holnapi nap az első dolga lesz, hogy Takáts urat írásban kéri ennek az indoklására. 

A tisztelt képviselőtársaké a szó. 

 

Labritz Béla: 

A tűzesettel kapcsolatban egy rövid reakciót tesz. Természetesen az apátistvánfalvi 

polgárőröknek a munkáját is megköszönik, hiszen vasárnap este ők felügyelték a környéket. A 

másik hír lakásfelújításokkal kapcsolatos. Folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat 

illetékes csapatával annak érdekében, hogy az a folyamat folytatódjon, ami a Mártírok úton 

elkezdődött.  

Örömteli számukra, hogy a társasházaknak a lakói összefogtak és nagyon szépen csinosítják a 

várost több helyütt. Tisztelettel kéri azokat a társasház vezetőket, akiknek ilyen szándékuk van, 

türelemmel legyenek, mert valószínű, hogy még ebben az évben kinyílnak azok a pályázatok, 

amelyek az utólagos szigeteléssel kapcsolatosak. Ennek érdekében rajta vannak a dolgon. Ehhez 

kapcsolódik az is, hogy amennyiben útban vannak különböző méretű és fajú fák, forduljanak a 

Polgármesteri Hivatal műszaki osztályához, felülvizsgálja, eddig minden esetben elfogadta a 

kéréseket és ezek a fák ki lettek vágva. 

 

Dömötör Sándor: 

A tűzesettel kapcsolatban annyit mond el, amennyiben a tűzesetnek a teljes kivizsgálása és 

feltárása megtörtént, szeretné, ha a közvéleményt korrektül tájékoztatnák arról, hogy hol, hogyan 

és mi történt, az oltásban részt vevőknek a munkájáról is jó lenne egy-két gondolatot hallani. 

Most különféle mendemondák vannak kint a városban. 

Augusztus hónapban a képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy a Club3 Étterem előtti kettős 

körforgalomnál a kör közepén megsüllyedt az út és a macskakövek kiállnak az útból. A múltkori 

testületi ülésen az volt a két ülés közti anyagban, hogy ez irányban a Polgármesteri Hivatal az 

intézkedést, illetve a felhívást megtette a Közútkezelő Kht felé. Sajnos azóta sem történt még 

semmi, jó lenne, ha ezt szorgalmaznák, lassan be fogja lepni a hó, nem látszik és tavasz lesz 

abból, mire valamit csinálnak vele. Az elmúlt testületi ülésen a polgármester a Ligettel 

kapcsolatosan olyan információkat közölt velük, hogy a Ligetben történt mulasztások miatt 

megpróbálják azt, hogy az ottani állapotok javítása érdekében különböző intézkedéseket tesznek. 

A mélyebb részeken jelenleg is áll a víz, jó lenne, ha nem így mennének bele a télbe, mert 



valószínűleg komoly károsodást fog okozni a különböző fákban és az ott lévő növényekben. 

A Deák Ferenc utcában a közelmúltban megnyílt egy diszkó, tudja, hogy annak az engedélyezése 

csak annyiban tartozik az Önkormányzatra, hogy bejelentési kötelezettség van. Azt is tudja, hogy 

három különböző érdeket nagyon nehéz egyeztetni, hiszen a kisvállalkozások és vállalkozások 

támogatása kutyakötelességük. Nyilvánvaló, ennek érdekében indult ez a dolog. Azt is 

figyelembe kell venni, emellett ez is egy külön érdek, hogy a fiataloknak valami olyan 

szórakozási lehetőséget kell biztosítani, amely hétvégén vagy hét közben megnyugtató módon 

rendelkezésre áll. Ez egy belvárosi olyan terület, ahol kör alakú házak vannak és ezeknek a 

lakóknak az érdekeit, nyugalmát is biztosítani kell. A szombat éjjel katasztrofális volt és ez nem a 

bent működő diszkónak a hibája, hiszen onnét különösebb zaj nem hallatszik ki, nem is zavarja a 

környéket. Az onnét eltávozó és éjféltől reggel négy óráig randalírozó emberek, nyilván nem az 

odajáróknak nagy többsége, hanem egy kisebb része botrányos dolgok egész sorát művelte az 

éjszaka folyamán. Ennek saját maga is fültanúja volt. Arra kéri a polgármestert, hogy ilyen 

esetekben próbáljanak meg a Rendőrség felé olyan irányban kérést tenni, még ha alacsony is a 

Rendőrség létszáma, hogy legalább arra az időszakra fokozott felügyeletet biztosítsanak ezekre a 

területekre. Ez nem mai keletű dolog, korábban is így volt. 

Az augusztus 20-i és október 23-i ünnepséget a maga módján méltóképpen ünnepelték meg, 

beleértve az egyházi szertartást is. Azt már többen felvetették tiszteletben tartva minden 

történelmi egyháznak a tevékenységét, miért van az, hogy néhány alkalommal az utóbbi időben 

csak a katolikus egyház, aki a műsoroknak, illetve az ünnepségnek az egyik megtartója. Azt 

kifogásolták teljes joggal és úgy gondolja, ezt illik itt továbbítani, sem a reformátusok, sem az 

evangélikusok semmivel sem rosszabb keresztények a katolikusoknál, nem tudják, mi az oka 

annak, hogy ez az ünnepség csak a katolikus egyház berkein belül történik. 

 

Huszár Gábor: 

Válaszol Dömötör képviselő felvetésére. Holnap délelőtt 9 órakor jön hozzá Tóth Zsuzsanna 

lelkész, már megkapta a jelzést, hogy kezdeményezze a tisztelendő úrnál, hogy ezentúl legyen 

legalább a két nagy nemzeti ünnepen ökumenikus szertartás, ezt a kérést tolmácsolni fogja. 

A diszkóval kapcsolatban a Rendőrség felé való jelzés. Hétfő este az osztrák nagykövetnél, 

Zimmermann úrnál összefutottak a megyei rendőrkapitánnyal, másfél hónapja tervezik egymás 

meglátogatását, nem sikerül, Budapesten sikerült összetalálkozniuk. A jövő hét elejére azonnali 

kihallgatást kért kapitány úrtól. El fogja mondani neki mind a tűzeset, mind pedig Szentgotthárd 

éjszakai életével kapcsolatos azonnali megoldást váró problémákat. A jövő héten hétfőn, kedden 

sor fog kerülni erre a találkozóra. A diszkóval kapcsolatosan tudja, hogy ezt Dömötör képviselő 

tudja, inkább a nagy nyilvánosságot használja ki. 2010. január 1-e óta az Önkormányzatnak 

semmiféle jogosítványa nincsen nyitvatartási idő és hasonló rendezvények engedélyezésével 

kapcsolatban. A tűzoltóknak és az ÁNTSZ-nek van ilyen jogosultsága, az Önkormányzat még a 

nyitvatartási időt sem határozhatja meg és korlátozhatja, az is csak bejelentés köteles. Tehát 

ebben az ügyben az Önkormányzat nem azt mondja hogy tehetetlen, de vétlen. Az egy másik 

mise, hogy a diszkóból ha ugyan nem jön ki hang, de az onnan eltávozó fiatalok hangoskodnak, 

randalíroznak, ordenáré módon beszélnek, hogy ezt hogy lehet kezelni, az egy külön kategória. 

Ezért is fog találkozni a főkapitány úrral. 

Dupla körforgalommal kapcsolatban megadja Fekete Tamás műszaki irodavezetőnek a szót. 

 

Fekete Tamás: 

Sajnos a tény az tény, a levelet már régesrég megírták a közút kezelőjének, de nem javították ki 

eddig. Nem az Önkormányzat tulajdonában van ez az út, levélben jelezték már elég régen, hogy 



ezt kérik kijavítani, mert balesetveszélyesnek tartják, az út nem az Önkormányzathoz tartozik. Ha 

más megoldás nincs, akkor kénytelen lesz az Önkormányzat kijavítani, de nem önkormányzati 

tulajdonú az út. 

A Ligetnél volt egy egyeztető tárgyalás, amin az alpolgármester is részt vett, az emlékeztetőt 

elküldték az illetékeseknek, reagálás nem történt rá, most egy újabb, szigorúbb levél megy, 

amiben mindenképpen arra kérik őket, hogy záros határidőn belül ezt a problémát, amit ők 

okoztak, oldják meg. 

 

Huszár Gábor: 

Nem kielégítő egyik válasz sem. A következőt kell tudni ezzel a sajnálatos tűzesettel 

kapcsolatosan. Műszaki dolgokról fog beszélni. Abban a pillanatban, ahogy a kezükben lesz a 

kárszakértői vélemény és a tűzoltói tűzvizsgálói engedély, valamint párhuzamosan a statikai 

szakvélemény, abban a pillanatban a tetőszerkezetet födémig visszabontatják. Napok kérdése, 

hogy ez az engedély megérkezzen. Amikor ez megvan, akkor még az idén, tehát még a tél beállta 

előtt vissza fogják építeni a tetőszerkezetet, a tetőszerkezet héjszerkezetét, tehát a cserepet 

visszarakják. Azért kell ezt megtenni, ha jön egy huzamosabb félméteres, vagy jelentős hó, vagy 

egyhetes folyamatos eső, még jobban ne tegye tönkre az alsó szintet, ne legyen az, hogy az alsó 

szint is teljesen átázik. Ha ez megtörtént, indulhat az alsó résznek a kiszárítása szellőztetéssel, 

temperáló fűtéssel akkor, ha a kémények át vannak vizsgálva és fűthetők. Amikor ez megvan, 

erre neki a műszaki szakemberek azt mondják, hogy kb. kora tavasz, akkor visszaköltözhetnek az 

alsó szinten lakók és párhuzamosan elindul a tetőtér újjáépítése, amelynek a reális befejezési 

ideje május. Ha jól mennek a dolgok, akkor májusra a lakók visszaköltözhetnek ebbe az épületbe. 

Az ülés előtt nem olyan régen hívta a biztosítási szakember, problémának látja azt, hogy 

szinkronizálni kell a háromféle biztosítási rendszert, hiszen van az Önkormányzatnak egy 

felelősségbiztosítása az épületeire, van az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által kötött 

biztosítás a lakóépületre és vannak egyéni biztosítások a lakóknak is. Ezeket szinkronizálni kell. 

Ez őket nem érdekli, oldják meg a biztosítók egymás között, csak mondja, hogy száz és száz 

felmerülő probléma van, ami az első pillanatban még nem látszott igazán. 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

A tűzvész esethez kapcsolódóan elmondja, hogy egyfajta összefogás már tapasztalható a 

városban azon a téren, hogy tudomása szerint már szerveződik egy jótékonysági gálakoncert a 

károsultak megsegítésére. Arra buzdítana mindenkit, hogyha meglesz ennek a konkrét időpontja, 

akkor lehetőség szerint minél többen vegyenek részt rajta és segítsék a károsultakat. 

Szentgotthárd város honlapján is olvasható, hogy a Polgármesteri Hivatalban a szociális 

osztályon fogadnak adományokat, pénzbeli segítséget, aki teheti, kéri, hogy segítse a 

károsultakat. 

A másik dolog, amit szeretne kérdezni, az alpolgármesterhez szólna. Az osztrák egyesülettel már 

felvette-e a kapcsolatot a kutyamenhely ügyében, illetve folytatott-e velük már tárgyalásokat? 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

A kutyamenhely ügyében érdemi fejleményről nem tud beszámolni, a kapcsolatfelvételben 

becsúsztak adminisztrációs akadályok, e-mail kapcsolatfelvétel volt, nem egészen oda szólt az e-

mail, legalábbis ez neki felróható, mint ahova kellett volna. Próbálja ezt egy hónapon belül 

helyretenni és erre kielégítő választ adni. Ha már nála van a szó, a polgármester többször utalt az 

október 14-i közlekedési szimpóziumra, ami nagy érdeklődés mellett zajlott Szombathelyen. Ez 

egy viszonylag hosszú előadás sorozat volt, aminek talán három az ő szempontjukból is fontos 



témája a GYSEV vasútfejlesztés, ami érinti a megye és a Győr megyei térséget, tehát a Nyugat-

magyarországi térséget. Az M 9-es és a 86-os főút fejlesztése, amiben Zala megye és Vas megye 

némiképpen versengő rivalizáló érdekei bontakoztak ki ezen a szimpóziumon és a 8-as főút 

bővítése, ami az S 7-es osztrák oldali kapcsolattal van szoros összefüggésben. Úgy érzékelte, 

hogy az előadássorozat meghatározó részét az M 9-es és a 86-os főút kérdése tette ki, hiszen 

érzékelhető volt Zalaegerszeg, mint nagyváros és Szombathely, mint nagyváros némiképp 

szembenállása, Észak Déli folyosóról van szó, Vas megyeiek abban érdekeltek, hogy a 

tarthatatlan és általuk is érzékelt 86-os főút terheltsége minél előbb, minél gyorsabb ütemben 

oldódjon, Zalaegerszeg kevésbé érdekelt ebben, ők az M 9-es autóút vagy autópálya 

fejlesztésében volnának érdekeltek. Abban egyetértés volt a két úgymond szembenálló fél között, 

ha lobbi erejeiket összesítik és kikristályosodik a kormányzat szándéka, hogy melyik 

közútfejlesztés kap előbb zöld utat, illetve milyen gyors ütemben tud egyik vagy másik fejlődni, 

akkor a két megye valamilyen szinten összefog és próbálják ezt a folyamatot gyorsítani. Abban 

viszont akár a vasútfejlesztést, akár a közútfejlesztést tekintve az ő benyomása megegyezett, 

hogy konkrétumokat, ígéreteket, dátumokat, összegeket ő nem nagyon tudott feljegyezni, tehát 

ebből a szempontból túl sok eredményről nem tud beszámolni. 

 

Huszár Gábor: 

Nem beszélve arról, hogy őket elsősorban a határ metszési ponttól Körmendig, tehát a Rábafüzes-

Körmendi szakasz fejlesztése érdekelné. A miniszterelnök sajtóhírek szerint a rüsselsheimi Opel 

gyár látogatása alkalmával utalt is arra, hogy ez a szakasz az ipari fejlesztés egyik sarokkérdése 

kell hogy legyen. 

 

Dr. Haragh László: 

Egy köszönőlevelet olvas fel, egy hónapja támogatták a Kick-Box Egyesület Európa bajnokságon 

történő szereplését és röviden felolvassa a köszönőlevelüket. Tisztelt képviselő-testület! Az 

olaszországi Lignanoban befejeződött a WAKO Junior és Kadett Kick-box Európa Bajnokság. 

Összességét tekintve a magyar válogatott fényesen helyt állt, hiszen megelőzve a nagy 

hagyományokkal és jóval nagyobb anyagi lehetőségekkel bíró nemzeteket, az orosz válogatott 

mögött a második helyet szerezte meg. Az éremtáblázaton 18 arany, 11 ezüst és 28 bronzérem 

hirdette sikerüket. 1863 versenyző minősítette magát erre a versenyre, ez az eddigi egyik 

legnagyobb létszámú ilyen típusú verseny volt. A szentgotthárdi Sportegyesületet idén Császár 

Levente képviselte, aki az éves pontgyűjtő versenyek alapján jutott a válogatott keretbe. Levente 

új súlycsoportban és új korosztályban indult. A sorsolás nem kedvezett Leventének, sokkal 

nehezebb ágra került, ahonnan a hetedik helyet sikerült megszereznie. Király István, a magyar 

válogatott szövetségi kapitánya beszámolójában köszönetet mondott minden felkészítő edző 

lelkiismeretes munkájáért és külön kiemelve köszönte meg azon személyek, cégek, 

önkormányzatok, köztük a szentgotthárdi Önkormányzat segítségét, akik anyagi támogatásukkal 

elősegítették a magyar csapat sikerét. Ez évben az EB-n nem sikerült érmet szerezniük, de 

munkájuk eredményességét tükrözi, hogy jelen tudnak lenni a magyar és a nemzetközi élvonal 

soraiban. A csekély támogatás mellett működő Egyesületük az edzők, sportedzők áldozatos 

munkájának, a szülők hathatós támogatásának köszönhetően éri el sikereit. Ezúton szeretné 

megköszönni ismételten, hogy a versenyzőjük Európa Bajnokságon történő szereplését 

Szentgotthárd Városának Önkormányzata anyagilag is támogatta. Tisztelettel Kulcsár Ferenc 

elnök Skorpió Kick-Box SE. Megkérték, hogy a köszönetüket olvassa fel a város nyilvánossága 

előtt. 

A másik dolog, amit szeretne még mondani, többen, számosan megkeresték Rábakethelyen a 



Zrínyi utcából. Panaszuk arról szól, hogy néhány lakótársuk olyan dolgot éget most a fűtési 

szezonban, ami erősen szennyezi a levegőt és gyakorlatilag az együttélést, vagy akár a 

szellőztetést is lehetetlenné teszi. Erre szeretnék felhívni a város figyelmét, hogy a polgártársaikat 

figyelmeztesse arra, hogy a műanyagot nem elégetni kell, hanem a szelektív gyűjtőhelyre vinni. 

Egy harmadik dologban is megkeresték többen, a Műszaki Irodától kérdezi azt, a Hármashatár 

Étterem sarkán nem tudnak eljárni a járdán a járókelők. Az volna a kérésük, hogy erre valamilyen 

megoldás legyen lehetséges, vagy legyen kitalálva, hogy ne kelljen a sárba menniük, illetve ne 

kelljen a túloldalra átmenniük. Kérdezi, lehet-e itt valamit tenni ebben az ügyben? 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Ő maga részt vett azon a negyedévente sorra kerülő kontroll megbeszélésen, amit az intézmények 

és a Polgármesteri Hivatal folytat és ennek pozitív tapasztalatairól számol be. Rendkívül alkalmas 

ez a megbeszélés arra, hogy egyeztessen a Polgármesteri Hivatal az intézményekkel költségvetés, 

pénzügyi teljesítés tekintetében. Ugyanakkor gondokat is meg tudnak beszélni. Rendkívül 

hasznosnak és hatékonynak tartja ezt a megbeszélést, jómaga beszámolhat arról, hogy ezek az 

intézmények tartják a költségvetésüket és háromnegyed évesen minden intézmény 

vonatkozásában 75 százalékról lehetett beszámolni. 

Kitér még a tegnap megvalósult Civil Kerekasztalra - a civilek bízták meg arra, hogy 

megköszönje a polgármesternek, képviselőknek a részvételt. Különösen köszönik a jegyző úrnak 

a megjelenést, meglepte őket, hogy megjelent a jegyző úr és sok-sok vonatkozásban a civilek 

tájékoztatást kaptak arról az együttműködésről, ami köszönhető neki is ebben az elmúlt pár 

évben, amikor is a civilekkel partneri viszony alakulhatott ki. 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi, hogy van-e még kiegészítés a két ülés közti anyaghoz? Elmondja, engedjék meg 

neki a képviselők és a tisztelt szentgotthárdiak, hogy egy záró gondolattal fejezze be a két ülés 

közti anyagot, amely nem a két ülés közötti dolgokra koncentrálódik, hanem az elmúlt egy évre. 

Azt tervezte a szeptember végi képviselő-testületi ülésen, hogy októberben nem lesz két ülés 

közötti ismertetés, hiszen ez mindig elvon 20-25 percet vagy még többet is a képviselő-testületi 

ülésből, hanem összegezni próbálja azt az egy évet, ami most már a hátuk mögött van. Időközben 

adódott a lehetőség, hogy a Városi Televízión keresztül egy Kerekasztal beszélgetés formájában 

elmondhatta, illetve átbeszélhették azokat a dolgokat, amiket az elmúlt egy évben próbáltak 

megvalósítani. Az ígéretekből mi valósult meg és mik azok a területek, amik ugyan választási 

ígéretként nem szerepeltek, ugyanakkor megvalósításra került projektek. Ezt a gondolatsort 

szeretné egy számára, a város szempontjából meg még inkább fontos gondolattal kiegészíteni. Ez 

pedig nem más, mint a tisztelt képviselőtársai emlékezzenek vissza, hogy elindult az elmúlt 

októberben a munkájuk, folyamatosan azt szajkózta az egyik újság, hogy jaj Istenem 

Szentgotthárd mi lesz a kapcsolatrendszerrel, hiszen olyan kapcsolatrendszere volt az elmúlt 

vezetésnek, amely aztán vissza nem hozható és a teljes ismeretlenségből hogyan és mint fog majd 

megállni az új polgármester és az új városvezetés a lábán. Azt gondolja, hogy talán azok a 

beszámolók, amik itt hónapról hónapra előjönnek, alátámasztják azt, hogy a kapcsolatrendszerük 

nemhogy csökkent vagy beszűkült volna, hanem inkább még kitágult. Szinte nem telik el úgy hét, 

de hónap biztosan nem, hogy államtitkárral, miniszterrel, minisztériumi megbízottal, akár még a 

Miniszterelnöki Hivatal vezetőjével, külföldi politikusokkal, nagykövetekkel, gazdasági 

szakemberekkel ne találkozna, ne találkozna valaki, az alpolgármester vagy valamelyik bizottság 

elnöke. Azt mondja, hogy igenis részt vesznek milliárdos projektekben, igenis a város a fejlődés 

útjára lépett és folytatja azt az utat, amit néhány évvel ezelőtt elkezdett és a kapcsolatrendszerük 



egyáltalán nem beszűkült, hanem inkább kiszélesedett. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

254/2011. 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: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. A 2012. évi vagyongazdálkodási irányelvek 

elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Egy rendkívül komoly és összetett anyag van előttük, mindkét bizottság megtárgyalta. 

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

 

Dr. Haragh László: 

Egy mondatot szeretne betoldani a lakásgazdálkodásba, ami szerint a jövő évi teendők közé a 

most megsemmisült vagy elégett lakások újjáépítését, javítását szeretné az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága felvetetni, 2012. év során újjá kell építeni a megsérült 

lakásokat. 

 

Huszár Gábor: 

Az előbb volt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülése és ez egy 

délelőtti javaslat, közben gondolkodott rajta, természetesen ez így van, csak szerinte ez már oka 

fogyottá fog válni, hiszen Fekete úrral tegnap délután átbeszélték a dolgokat, az idén el fog már 

indulni az újjáépítés. Tehát ez teljesen egyértelmű, amit a bizottság mond. 

 

Dömötör Sándor: 

Ez a szomorú esemény rávilágított arra, hogy a lakásgazdálkodásban az elmúlt években nem 

sikerült nagy előrelépést csinálni. Arra gondol, hogy nem nagyon rendelkeznek olyan minőségi 

tartaléklakásokkal, amelyek egy ilyen katasztrófa esetén igénybe vehetők. Most sikerült több 

oldalról, az Arany János utcai Gondozóház épülete, a Tűzoltó szerház épülete, amik megoldást 

jelentenek. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években az önkormányzati lakások felújítására szánt 

összegek rendkívül alacsonyak és mérsékeltek voltak, hiszen 5-6 millió Ft-os nagyságrendek 

voltak, volt egy olyan év, amikor kevesebb is volt. Ezt a következő évi költségvetésben, 

amennyiben ezt az anyagi lehetőségeik biztosítják, mindenképpen meg kell legalább duplázni, de 



lehet, hogy többszörösére kellene emelni. Még azt sem tartaná elrugaszkodott ötletnek, ha 

visszatérnének egy olyan gondolathoz, még a tanácsi rendszerben volt egy olyan átmeneti szállás 

a Móricz Zsigmond utcában, amelyben most már önkormányzati, illetve megvásárolt lakások 

vannak, ahova a felújítások során egy-egy lakót ki tudtak költöztetni és amíg a felújítás folyt, 

addig átmeneti szállásként működött. Lehet hogy pazarlásnak tűnik, de ő úgy gondolja, hogy 

ilyen esetekkel főleg a téli időszakban, de következzen be bármilyen más esetleges katasztrófa, 

vagy tűzeset, akkor nagyon nem tudnának máshova nyúlni, mint az iskoláknak a tornatermei 

adnának lehetőséget nagyobb létszám elhelyezésére. Meg kellene gondolni azt a dolgot, egyszer 

korábban kezdeményezték a Markusovszky Kórházzal a lehetőséget, hogy a Szanatóriumnak a 

volt villája, amiben négy lakás kialakítható lenne, újra tárgyalni velük és azt a lehetőséget 

megvizsgálni, hogy ott kialakítandó lakások akár átmeneti jelleggel, akár konkrétan igénybe 

véve, de még olyan áron is, hogy ez által az egészségügyi dolgozóknak esetleg többszöri bérlő 

kijelölési jogot tudnának biztosítani. Azt hiszi, megérne egy misét az, hogy ezekkel a dolgokkal 

úgy foglalkozzanak, hogy ilyen esetek ne érjék ilyen váratlanul őket. 

Örömmel olvassa a határozati javaslat 3./ pontjában, hogy az ingatlankezelő az önkormányzati 

bérlakásoknak a kötelező ellenőrzését folyamatosan végezze el és erről negyedévenként az egyéb 

jelentésében tegyen az Önkormányzatnak jelentést, hiszen akkor nyomon követhetik azt, hogy 

valóban ezek a lakások rendeltetésszerűen vannak-e használva. Igen nagy a valószínűsége annak, 

hogy ebben a tűzesetben is egy olyan dolog okozta az induló katasztrófát, amit valószínűleg egy 

nem megfelelő fűtési mód váltott ki. Azt hiszi, ha ilyen ellenőrzéseket az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat folyamatosan végez, akkor ezek egy része biztosan elkerülhető lesz. 

 

Huszár Gábor: 

Sok mindennel egyetért. A múlt testületi ülésen Dömötör képviselőnek volt egy megjegyzése, 

nem emlékszik pontos számokra, hogy az elmúlt X évben hány önkormányzati lakás épült 

Szentgotthárdon? Az elmúlt 20 évben 11 önkormányzati lakás épült Szentgotthárdon, ha ma 

figyelemmel kísérik a testületi ülést, akkor az ülés végén ha húznak egy vonalat és összeadják, 

akkor csak ma 7 önkormányzati lakás építéséről fognak dönteni. Az elkövetkező másfél évben 

még ehhez hozzá fog jönni kb. 10 önkormányzati lakás. Másfél év alatt, a működésük rövid két 

éve alatt meg fog valósulni több mint 11 önkormányzati bérlakás építése. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

255/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint módosítja azzal, hogy a lakásokra vonatkozó részt a ki kell egészíteni azzal, 

hogy a 2011. október 21-én történt tűzesetnél tönkrement Szentgotthárdi, Ady u. 6. szám alatti 

lakásokat a 2012. év során újjá kell építeni. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalatot, mint ingatlankezelőt, hogy 2012. január 1-től az önkormányzati 

bérlakásoknak a jogszabályokban előírt kötelező évenkénti ellenőrzéséről folyamatosan 



számoljon be – mindig az önkormányzati bérlakásokban élők lakbér- és vízdíjhátralékosairól 

készített beszámolóban. A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy hány lakás rendeltetésszerű 

használatát ellenőrizték az adott negyedévben és hány lakásban került meghatározásra 

karbantartási feladat. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

31/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Szintén egy rendkívül összetett anyagról van szó, külön megköszöni a jegyzőnek és az 

aljegyzőnek azt a munkát, amit az előterjesztéssel kapcsolatban végeztek. Mindkét bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést. Megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy kívánnak-e kiegészítést 

tenni? Megkérdezi a képviselőtársakat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

256/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal 2010. október 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakot bemutató 

hatósági tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) módosítása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 



Huszár Gábor: 

Mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Dr. Gábor László irodavezető az előterjesztő. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

257/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzati Minőségirányítási Programjának II. 4.e.) pontját az Előterjesztés 1. számú 

mellékletben foglaltakkal módosítja. 

 

 

Határidő: azonnal, alkalmazása a 2011/2012. tanévtől 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Balogh Éva igazgató 

 Bedics Sándor igazgató 

Dr. Gábor László irodavezető 
 

 

2./ Napirendi pont: 

A Kollégium helyzete, további működtetésének lehetőségei. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy 

kívánnak-e kiegészítést tenni? A képviselőtársaké a szó. 

 

Dömötör Sándor: 

Több alkalommal volt az elmúlt időszakban a Kollégium helyzete a képviselő-testület előtt és egy 

kicsit szegénynek érzi ezt a határozati javaslatot, amikor azt mondja, hogy a 2012. évi 

költségvetés elkészítésénél a fenntartó által adott támogatás nem lehet magasabb a 2011. évi 

támogatásnál. Így nekimenni egy évnek, nem szeretne a Kollégium vezetésének a helyébe lenni, 

mert minimum az infláció és az azzal járó plusz anyagi terhek minden intézményt, így a 

Kollégiumot is megilletnék. Igaz, bent van az a lehetőség, hogy különböző pályázati 

lehetőségeken pénzhez juthatnának, de ha nem lesz olyan pályázat, amelyikhez passzolnának a 

működésükkel, akkor rendkívül nehéz lesz a 2012. évet ezzel az anyagi lehetőséggel végigvinni. 

Mert hát min spóroljanak már? Elektromos áramon nem lehet, fűtési költségen sokat nem lehet, 

talán még az egyetlen dolog, nem tudja, hogy a nyári kihasználtsága a Kollégiumnak milyen 

mértékben növelhető. Az is az elmúlt időszakban meglehetősen jó passzban volt. Nem tudja 

nagyon elfogadni ezt a javaslatot abban a formában, hogy semmi körülmények között a fenntartó 



által adott támogatás nem lehet magasabb az előző évinél. Ez egy nagyon nehéz helyzet. 

Gondolja, hogy akik ott ebben dolgoznak, ők is ezt hasonlóan gondolják. Ő nem beszélt 

egyikükkel sem, de nem szeretne a helyükben lenni, mert ha elolvassák ezt a határozatot, biztosan 

nem fognak tapsolni örömükben. 

 

Huszár Gábor: 

Ő meg azt szeretné, ha nem adnának semmit sem és mégis önlábon járó lenne a Kollégium. 

Ezzel, amit Dömötör képviselő mond, csak az a probléma, hogy még ha nem adnak is, akkor is 

többet fognak adni jövőre. Az idei évben kb. egy fél évvel lehet számolni azzal a jelentős 

albérleti költséggel, amit a Szentgotthárdon dolgozó szövőipari munkások fizetnek, illetve a gyár 

fizet albérletként. Jövőre ez a díj teljes összegben a Kollégium vezetését illeti meg, tehát ő ezzel a 

plusz pénzzel nyugodtan fog tudni gazdálkodni. Had ne mondja meg, hogy ez számszerűleg 

mennyi, de egészen biztosan ez egy olyan összeg, amit jó szívvel oda fog tudni fordítani a 

Kollégium működtetésére. Egy biztos. Most se alá, se fölé nem lehet ígérni a 2012-nek, mert nem 

tudják, hogy egyáltalán mit hoz a 2012. év, nem ismerik a sarokszámokat. Az már egy nagy 

dolog, hogy azt mondják, annyit legalább adnak. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Dömötör képviselőnek a hozzászólása azt sugallta, mintha az inflációs emelést automatikusan 

minden intézmény minden évben megkapná. Hát nem kapják meg azt sem. Sem a bérben nem 

kapják meg – a hivatal sem természetesen -  sem a dologi kiadásokra nem kapják meg, tehát most 

nem a Kollégiummal tesznek kivételt azzal, hogy nem adnak inflációs emelést, hanem ez az 

általános helyzet sajnos. A másik, hogy  olyan pótlólagos bevételhez sikerült juttatni a 

Kollégiumot az idei évben és ez a jövő évben is így lesz, mint ez a hátsó épületnek a bérbeadása, 

ez őket fogja megilletni, úgyhogy anélkül, hogy emelnék a juttatásukat, támogatásukat, 

emelkedni fog mégiscsak a Kollégium bevétele. Szerinte ez így van jól, ahogy leírták a határozati 

javaslatban. 

 

Virányi Balázs: 

Még egy gondolatot tesz ehhez, amit a jegyző mondott. Van itt mellékelve egy levél Bedics 

igazgatótól, amelyikben egyértelműen kiderül, hogy tisztában vannak ezekkel a számokkal az 

iskola vezetésében, tehát nem lesz nekik újdonság az, hogy a határozati javaslatban erről van szó. 

Hiszen ők készítették ezt az anyagot, ők készítették ezt a kalkulációt is, ki tudták hozni úgy a 

bevételeket és a kiadásokat, hogy 5.102 ezer Ft-os fenntartói támogatásra legyen mindösszesen 

szükség. Szerinte mindkét fél részéről ez a dolog így teljesen rendben van.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

258/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kollégium helyzete, további 

működtetésének lehetőségei” című előterjesztést megismerte. 

Felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményt és a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

folyamatosan kísérje figyelemmel a kollégiumot érintő pályázati lehetőségeket. 

Felhívja az intézmény figyelmét, hogy a 2012. évi költségvetés tervezését úgy kell elkészíteni, 

hogy a Kollégium fenntartó általi támogatása nem lehet magasabb a 2011. évi támogatásnál.  



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Foglalkoztatási Kerekasztal létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta meg, 

megkérdezi, hogy van-e kiegészítés? 

 

Dr. Haragh László: 

Az előterjesztéshez az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága annyit fűz 

hozzá, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében be volt határolva a Kerekasztalban résztvevő 

személyeknél a 250 főnél többet foglalkoztató intézmények száma 2-ben. Ezt a bizottság 

javasolja törölni, tehát ha több cég foglalkoztat ilyen sok embert, akkor természetesen mindegyik 

legyen meghívva és meghívható. A bizottság még változtatásként javasolta ebben keresztül 

vezetni, hogy ne negyedévenként legyen a Kerekasztal összehívva, hiszen parttalanná teszi ez a 

gyakori ülés a munkát, hanem évente legfeljebb kétszer. 

 

Huszár Gábor: 

Már csak azért is, elmondta bizottsági ülésen, örömmel veszi ennek az előterjesztésének a 

megfogalmazását, hiszen egy évvel ezelőtt ezt már ők kitalálták, hiszen 2010. karácsonya előtt az 

összes jelentős adóerővel rendelkező cég vezetőjét, az intézményvezetőket meghívta egy 

karácsony előtti vacsorára és augusztus végén, szeptember elején pedig ugyanezeket a cégeket és 

az intézményvezetőket pedig egy munkareggelire, egy villásreggelire látta vendégül. Elindult az a 

párbeszéd a Szentgotthárdon működő jelentős erőt képviselő cégekkel, az intézményekkel, a 

Munkaügyi Központ vezetőjével, amely megítélése szerint előreviszi Szentgotthárd jövőjét. 

Tehát csak üdvözölni tudja ezt a fajta továbblépést. Az ésszerűség úgy diktálja, hogy minden 

nagy cég vezetője legyen meghívva és félévente kerüljön sor egy ilyen találkozóra, hiszen a 

negyedévi összejövetel hátha érdektelenségbe fog fajulni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

259/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi Foglalkoztatási Kerekasztal 

létrehozását és működtetését kezdeményezi. Egyetért azzal, hogy a kerekasztal működésében 

Szentgotthárd Város Önkormányzata - az 1. számú melléklet szerinti együttműködési 

megállapodásban foglaltak szerint – tagként részt vegyen. Felkéri a Munkaügyi Központ 

Szentgotthárdi Kirendeltségét, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Intézményt, a SZOI 



Vörösmarty Mihály Gimnáziumát, a térség munkahelyeket adó vállalkozásait, szervezeteit, hogy 

a létrehozandó Foglalkozási Kerekasztalhoz csatlakozzanak, annak működésében részt 

vállaljanak. 

Az 1. számú mellékletben található Együttműködési Megállapodást azzal fogadja el, hogy ,,III. A 

Kerekasztal működése, felépítése” részben minden nagyfoglalkoztató képviselője meghívásra 

kerül, valamint évente két alkalommal kerül sor a Kerekasztal összehívására. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködés résztvevőit hívja meg a Kerekasztal alakuló 

ülésére, továbbá, hogy a Kerekasztal működéséről félévente számoljon be a Képviselő-testület 

számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Dr. Haragh László Közbeszerzési Bizottsági tag kérelme. 

Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Érintettség miatt kéri képviselőtársa, amit kér. Nem tudja, hogy elnök asszony, vagy a 

Közbeszerzési Bizottság elnöke kíván-e röviden reagálni? 

 

Vadász József: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy Dömötör Sándort jelöli 

ideiglenes tagnak dr. Haragh László helyett. Azzal szeretné még kiegészíteni, a Közbeszerzési 

Bizottság az utóbbi időben elég sokszor ülésezik és négy tag jelenti jelen pillanatban a 

Közbeszerzési Bizottságot. Ha egy tag még távol van, még határozatképes a bizottság, de ha 

netalán két tag van távol, akkor ez a határozatképesség veszélybe kerül. Ezért megkéri a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot és Dömötör Sándort állandó tagként jelölje a Közbeszerzési Bizottságba, 

akkor valószínűleg a bizottság határozatképessége sokkal jobb lesz, illetve a bizottságnak az 

ülése sokkal hatékonyabb lesz. Amennyiben ezt elfogadják, a következő ülésre szíveskedjenek 

előterjeszteni. 

 

Huszár Gábor: 

A jegyzővel közben rövid konzultációt folytatott, azt mondja a jegyző, hogy ezt így egyben el 

lehet fogadni. Tehát ideiglenesen dr. Haragh László kéri a kizárását a Gyógyszer és laboratóriumi 

reagensek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban, ugyanakkor kéri, a testület akceptálja 

elnök úr mondandóját, hogy a következő hónapban hozzák vissza a Közbeszerzési Szabályzatot, 

amiben egy fővel kiegészül a Közbeszerzési Bizottság, ez a tag Dömötör Sándor képviselő lenne. 

Kéri, Dömötör képviselő felé jelezze, hogy elfogadja-e a megtisztelő feladatot? Elfogadja. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



 

260/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyógyszer és laboratóriumi 

reagensek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Dr. Haragh László Közbeszerzési 

Bizottsági tag kérelmére tekintettel – Dr. Haragh László helyett megbízza Dömötör Sándor 

képviselőt, hogy Közbeszerzési Bizottsági tagként ezen eljárással kapcsolatos feladatokat ellássa. 

Dömötör Sándor képviselő Közbeszerzési Bizottsági tagsági megbízatása kizárólag a „Gyógyszer 

és laboratóriumi reagensek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra terjed ki.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi, hogy a következő 

hónapban kerüljön sor a Közbeszerzési Szabályzat módosítására úgy, hogy a Közbeszerzési 

Bizottság tagjainak a száma egy taggal nőjön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Vasi TISZK TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 sz. pályázata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Nem azt mondja hogy formalitásról van szó, de egy pályázati támogatás megelőlegezéséről. 

Ahogy ez a pénz visszajön, úgy haladéktalanul köteles lesz majd a Vasi TISZK Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának a bankszámlájára a 3.222.708.- Ft-ot visszautalni és biztosítani.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

261/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-

szervezési Társulás TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 jelű pályázatának megvalósításához - a pályázati 

támogatás megelőlegezéséhez 3.222.708,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében, mely összeget a Társulás a pályázati támogatással történő elszámolást és a Vasi 

TISZK bankszámláján történő jóváírását követően haladéktalanul köteles visszautalni 

Szentgotthárd Város Önkormányzata bankszámlájára. 

 

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 Dr. Ács Zoltán Vasi TISZK Igazgató 

 



 

6./ Napirendi pont: 

Helikon Kiadó Kft kérése Széll Kálmánról megjelenő könyv támogatására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság a szívével ellentétes határozatot 

hozott azért, mert Szentgotthárd jelentősen kötődik Széll Kálmánhoz. Úgy gondolja, hogy Széll 

Kálmán is Szentgotthárdhoz és Szentgotthárd környékéhez jelentősen kötődő személyiség. Az ő 

életéről készül egy könyv, a kiadó támogatásként 250 ezer Ft-ot kér, hogy minél szebben és 

színvonalasabban megjelenhessen ez a könyv. Ha ez az ülés az elmúlt szerdán van, minden 

bizonnyal minden erejét és tekintélyét latba veti, hogy ha nem is 250 ezer Ft-ot, de 100 ezer Ft-os 

nagyságrendet adjanak erre a könyvre. Most viszont, hogy ismert ez a sajnálatos tűzeset, egyéb 

források nem lévén a polgármesteri keret is szinte a nullához közelít, azt kell hogy mondja józan 

fejjel, hogy bármennyire is sajnálják, nem tudnak erre a kiadványra egyetlen forintot sem 

biztosítani. Ezt ő levélben a kiadó felé le is fogja írni. 

 

Virányi Balázs: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is előhozakodott azzal, a kiadó levelének 

van egy második része is, ahol nem 250 ezer Ft támogatást kér, hanem azt a lehetőséget dobják 

fel, hogy előrendeléssel 40 százalékos kedvezménnyel lehetne hozzájutni ehhez a kiadványhoz, 

de minimum 100 darabos rendelés esetén. Közben azon gondolkodott ő, hogy nekik állandóan 

problémát okoz az, hogy ha valakiknek repi ajándék címén szeretnének tisztességes, normális 

kiadványt, vagy Szentgotthárdhoz köthető dolgot adni, akkor ez mindig probléma. A 

támogatással kapcsolatos döntéssel egyetért, de azon el lehetne gondolkodni, hogy 

előrendelésben 100 könyvet megrendelnének. Most azt kérdezi elsősorban a Pénzügyi Iroda 

vezetőjétől, ha ő azt mondja, hogy a jövő évi képviselői tiszteletdíjának a terhére gondolná ezt a 

dolgot, akkor ez így tudna-e működni? Tehát elé hozzá, hogy ő lemond, a testület meg elfogadja. 

Mert akkor mégiscsak lenne… 

 

Huszár Gábor: 

Hadd vegye vissza a szót. Azt gondolta ki, csak ez nem a határozati javaslatban van és nem 

szorosan idetartozó, hogy fel fogja venni az intézményekkel a kapcsolatot nemcsak az 

intézményekkel, hanem úgy ahogy tette a Szentgotthárd kiadványnál is, a cégek képviselőivel. 

Ötöt, nyolcat, tízet, tizenegyet, ki hogyan rendel, biztosan össze fog gyűlni 100 db, szerinte az 

Önkormányzat is be fog tudni szállni 30-40-50 darab megvételével, összejön a bűvös 100-as 

szám, amire a 40 százalékos kedvezményt megkapják, együtt megrendelik és akkor kiadják az 

intézményeknek és cégeknek. Jelezni fogja, hogy mindenképpen szeretnének belőle vásárolni, de 

direkt támogatást úgy, hogy a képviselő-testület most megszavazza, azt nem tudnak adni. 

Kérdezi, hogy elfogadható-e ez így? 

 

Virányi Balázs: 

Jó, csak ez nem oldja meg azt a problémát, amiről az előbb beszélt. Ha ez külső pénzből lesz 

megvéve és oda lesz kiadva ez a kiadvány, akkor nem lesz repi ajándéka az Önkormányzatnak. 

Tehát ahhoz mindenképpen kell önkormányzati pénz. Itt most szerinte nem azon van a probléma, 



hogy kell vagy nem, hanem azon, hogy a forrása mi. Adott most egy lehetőséget a forrásra. Nem 

tudja, hogy ez miért probléma, ha ez gond, akkor nem ajánlja fel, ha nem gond, akkor felajánlja. 

Akkor százat előrendelnek és lesz repi ajándékuk. 

 

Huszár Gábor: 

Ezt meg lehet tenni ez nélkül, írásban jelezni kell, ezek után ő is meg fogja tenni, nem maradhat 

le. Írásban jelezni kell a Pénzügyi Iroda felé és ez megy a maga útján. 

 

Labritz Béla: 

Üzlet az élet, jut ez eszébe. Nem úgy történik ez a dolog, hogy az Önkormányzat fizet 250 ezer 

Ft-ot, a Kiadó akkor ad majd csak 40 % kedvezményt? 

 

Huszár Gábor: 

Nem. 

 

Labritz Béla: 

Gyanítja, hogy esetleg erről van szó. 

 

Huszár Gábor: 

A kettő egymástól teljesen független. 

 

Labritz Béla: 

Papíron látja, hogy független, de lehet, hogy a gondolat ugyanaz. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

262/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helikon Kiadó Kft. Széll 

Kálmánról megjelenő könyvének kiadását a szűk költségvetési keretek miatt nem tudja 

támogatni. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

                     Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

 

Huszár Gábor: 

Döntés után vannak, de egészen biztos benne, hogy már ezzel a kis közjátékkal nagyobb reklámot 

csináltak ennek a könyvnek, mintha ő többször megjelent volna valamilyen országos médiában. 

 

 

7./ Napirendi pont: 

2012. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 



 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, a jegyző az előterjesztő. Megkérdezi a bizottságok 

elnökeit, hogy kívánnak-e szólni? 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A kontroll megbeszélések alkalmával az intézmények részéről felmerült egy olyan igény, hogy 

előre egyeztetett időpontban valósuljanak meg ezek az ellenőrzések. Az eredeti ellenőrzési 

munkatervben olyan időpontban vannak intézmények vonatkozásában kitűzve ellenőrzések, 

amikor ők egy kicsit nehezen tudnak együttműködni a belső ellenőrrel. Ez rugalmasan 

megoldható és a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata kiegészíti a határozati 

javaslatot azzal, hogy az intézményekkel egyeztetett időpontban valósulhassanak meg az 

ellenőrzések, a belső ellenőr szabadon egyeztessen időpontokat. 

 

Huszár Gábor: 

Teljesen életszerű, nyilvánvaló, hogy úgy kell odamenni a belső ellenőrzésre, hogy az 

intézmények erre rá tudjanak készülni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

263/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint 

azzal, hogy a belső ellenőrnek az ellenőrzések időpontját előre egyeztetni kell az 

ellenőrzöttekkel. 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Drávecz-Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Kínai kapcsolat létesítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta. Egy 

kicsit félreérthető az előterjesztés tárgyát képező cím, megkérdezi a bizottság elnökét, hogy 

kíván-e hozzászólni? 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága nem tudott döntés hozni, a 

bizottság úgy érezte, hogy ez az első levél, amit felhívásként Szentgotthárd városhoz érkezett, 



nem volt kellőképpen a Vas Megyei Önkormányzat részéről kidolgozva. Ezért ahányan voltak a 

bizottságban, szinte annyi véleményen voltak. Most a számosabb képviselő okosságára bízzák a 

döntést. 

 

Huszár Gábor: 

Arról van szó, hogy Vas Megye Önkormányzata az év elején testvérmegyei megállapodást kötött 

egy kínai autonóm tartománnyal. Tehát a Megye és egy kínai autonóm tartomány már kötött 

megállapodást. Ennek értelmében lehetőség van arra és ezt határozottan Kovács Ferenc elnök 

leszögezte, hogyha a megyébe érkezik kínai delegáció, szívesen eljönnének a megye városaiba 

dinamikusan fejlődő gazdasági egységeket megnézni a saját költségükön. Tehát a kínaiak 

idejönnek és a saját költségükön jönnek. Nekik annyi lenne a szerepük, ha ebbe belemennek, 

hogy fogadják őket és leülnek velük esetleges gazdasági együttműködésekről tárgyalni. Szó sincs 

arról, hogy a következő évben a képviselő-testület Kínába akarna utazni. Nehogy valaki félreértse 

és félremagyarázza a dolgot. Egy fogadásról van szó, amivel lehetővé tennék, hogy a kínai 

gazdasági küldöttség idelátogasson Szentgotthárdra. Természetesen ezt a kínaiak vissza fogják 

ajánlani, viszont az ő költségükön kellene odamenni, azért mondja, hogy ennek a realitása 

nagyon-nagyon csekély. Azért kéri, hogy meggondolás tárgyává tegyék a képviselők, hiszen 

határozott szándék és akarat van a megye területén egy repülőtér kialakítására Porpác térségében, 

ahova esetleg kínai tőke is beszállna, ez jelentősen lendítene a megye gazdasági lehetőségein. 

Gondolja, hogy ennek a megállapodásnak elsősorban ez áll a hátterében. 

 

Virányi Balázs: 

Visszautal azokra a mondatokra, amit az előbb mondott a polgármester. Azt gondolja, ez 

testvérvárosi kapcsolat megkötése nélkül is működhet és ő nem gondolná, hogy nekik itt sorba 

kell csinálni az olyan testvérvárosi kapcsolatokat, amelyek nem nagyon fognak tudni működni. 

Az előterjesztés is leír két olyan példát, amiből egyértelműen látszik, hogy diplomáciai 

szempontból biztos szép és jó ez a dolog, de pont és ennyi. Szerinte foglalkozzanak olyan 

dolgokkal, amiknek igazán van értelme. Ha ennek a kínai tartománynak az üzletembereinek, a 

pénzügyi szakembereinek vagy bárkinek érdeke lesz idejönni, akkor nem azért lesz, mert 

Szentgotthárd testvérváros vagy testvérfalu lesz, ha az ő méretükhöz képest nézi magukat, hanem 

azért, mert látnak üzletet a dologban vagy nem. Az meg szerinte ez nélkül is tud működni.  

 

Huszár Gábor: 

Ez az előterjesztés erről szól. Nem azt írták le, hogy testvérvárossá való avanzsálás, hanem azt, 

hogy egy várossal való kapcsolatfelvétel. 

 

Dr. Haragh László: 

Úgy gondolja, meg kellene adni a lehetőséget Szentgotthárdnak, hogy a megye egyik városával 

felvegye a kapcsolatot, hiszen ebben a kínai megyében 56 millió ember él és 250 ezer 

négyzetkilométer a területe, két és félszer akkora, mint Magyarország. Nemcsak húzószkodniuk 

kellene, hanem úgy gondolja, egy többé-kevésbé megtisztelő felkérés is lehet az ő irányukban. 

Hozzáfűzi, számos gazdasági értékelő úgy értékeli a gazdasági-technikai fejlődés irányát, hogy a 

jövő század, illetve a XXI. század a Csendes-óceáni partvidéknek a történetéről fog szólni, oda 

esetleg áthelyeződik a világ gazdasági motorja. Még egy harmadik lélektani dolgot is mond. 

Riogatják őket Ázsiával, de mindenképpen szeretné leszögezni, hogy a magyar egy keleti nép. 

Ugyan Nyugat-európai kultúrával rendelkeznek, de a magyar nép valahonnan Ázsiából származik 

és ezt nem kell szégyellni, ma egyre inkább nem kell szégyellni, hanem lehet, hogy hamarosan 



ezzel fognak tudni büszkélkedni. Mindenképpen javasolná, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

Ő is a polgármesterrel és Haragh képviselővel ért egyet főleg azért, mert a határozati javaslat nem 

fogalmaz meg olyasmit, hogy nekik feltétlenül testvérvárosi kapcsolatot formálisan kellene kötni. 

Ez egy olyan lehetőség, amit a Vas Megyei Közgyűlés elnöke katalizátorként, vagy a közvetítő 

szerepét felajánlva biztosít a számukra. Álláspontja szerint hiba volna nem észrevenni és nem 

meglovagolni azt a hullámot, ami nemcsak Magyarország központi viszonylatában, hanem egész 

Európa szerte és világszerte jellemző, konkrétan a kínai gazdasági térnyerésre, a gazdasági 

növekedésre gondol, ha ők ennek ilyen szinten szimbolikusan is nemet mondanak, akkor úgy 

értékeli, hogy nem hallgatnak az idők szavára. Miután költségükbe előreláthatóan nem kerül, sőt 

bizonyosan nem kerül, még mindig időközben dönthetnek úgy, hogy bár bizarr döntés volna, 

hogy nem fogadják őket, nem vendégelik meg őket egy vacsorára és nem mutatják be a fejlődés 

előtt álló városukat kínai gazdasági szakembereknek. Dönthetnek így egy ilyen kapcsolatfelvételt 

követően. Viszont önmagában a kapcsolatfelvételről előre elzárkózni érthetetlen volna a 

városvezetők részéről. Azt teszi hozzá, gyerekkorától fogva számítógépes stratégiai játékon 

szocializálódott, általában ezek a stratégiai játékok úgy működtek, ha volt két birodalom, vagy 

két birodalomból egy-egy város, akkor mentek és ha nem lerohanták egymást, akkor 

kapcsolatfelvétel. Vagy lett abból kereskedelmi kapcsolat, gazdasági kötődés, vagy nem, vagy 

lerohanták egymást. Bízik benne, hogy ez az utóbbi Szentgotthárd és a Guangxi Autonóm 

Tartománnyal kapcsolatban nem reális, békés szándékkal fogadnák a kínai delegációt. Azt 

javasolja, hogy próbáljanak meg élni a lehetőséggel, nincsen hátránya. 

 

Huszár Gábor: 

Értette mindenki ennek a jó oldalát. 

 

Virányi Balázs: 

Még mielőtt maradinak tűnik, ezzel a dologgal teljesen egyetért, nem is ezt mondta, hanem 

alapvetően azt, hogy ne jusson eszükbe az előterjesztésnél testvérvárosi kapcsolatot csinálni, mert 

arról is szól, azt is megpendíti az előterjesztés, hiába nincs benne a határozati javaslatban. 

Testvérvárosi kapcsolat nélkül is tud ez a dolog szerinte működni, mert nem ez a célja, hogy 

testvérvárosi kapcsolat legyen. Azt az egyet ne, a többi menjen. 

 

Huszár Gábor: 

A történelem a határozati javaslatban megfogalmazottakról szól, nem pedig a bevezető szövegről. 

 

Labritz Béla: 

Ne ijedjen meg a polgármester, nem lesz hangosabb, mint a bizottsági ülésen. Identitászavara van 

talán azért, mert már elmúlt 54 éves. Ezelőtt 40 éve felültették egy lóra, nyakába tették a piros 

nyakkendőt és Szovjetunió felé kellett lovagolnia. Aztán jött a rendszerváltozás, út Európába, 

akkor Nyugatra kellett lovagolnia. Most Keletre kell lovagolnia megint, ő meg azt mondja, 

maradjanak már a lovon egyenesen aztán üljenek magyar módjára, végezzék a dolgukat úgy, 

ahogy nekik kell. Magyarul ne mondják meg nekik, hogy mit tegyenek. Azt mondta a 

polgármester, hogy egy szolid kérés. Oda van írva feketén-fehéren, hogy a következő lépés nem 

jelent plusz költséget, kiválasztják majd ők nekik, hogy mely várossal kössenek testvérvárosi 

szerződést. Egyértelműen le van írva, erre kapacitálják itt őket. A véleményét elmondta, nem 

javasolja a határozati javaslat elfogadását. 



 

Huszár Gábor: 

De ők nem ezt terjesztették elő. A határozati javaslat nem erről szól, hanem arról, amit az 

alpolgármester is elmondott, meg többen, hogy nézzék meg a lehetőségét, hátha van bent ráció. 

Hátha, nézzék meg. Senki nem írta ide le, hogy nekik nem tudja melyik kínai várossal kell 

kapcsolatot létesíteni. Nézzék meg, hogy kik jönnek ide és mit szeretnének. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Személy szerint támogatná ezt a kapcsolatfelvételt arra alapozva, hogy a városban lévő 

nagyvállalkozás egyik jelentős gazdasági kapcsolatát pont Kína irányában tudta kifejteni az 

elmúlt években. Vannak olyan nyitott és feltáratlan területek, olyan munkaerő, főleg női 

munkaerő, ami még bizonyos fejlesztéseket is elbírna a városban. Nyitottnak kell lenni ebben. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

264/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyitott egy, a Kínai Népköztársaság 

Guangxi Autonóm Tartományában lévő várossal való kapcsolat felvételére a Vas Megyei 

Önkormányzat segítségével, annak fennálló testvérmegyei kapcsolatához illeszkedve. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Ötletpályázat terület hasznosítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. 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 azzal a kitétellel javasolja a 

határozati javaslat 1./ pontját elfogadni, hogy ne a Helyi Építési Szabályzat kodifikált szövegét, 

hanem annak a szellemiségét kövesse az ötletpályázaton a pályázat beadója. Eressze szabadon a 

fantáziáját és a törvények szerint ezt vissza tudják nyírni. 

 

Huszár Gábor: 

Vagyis az csak iránymutató legyen, bárki bármilyen ötlettel előállhasson és majd a képviselő-

testület fog dönteni, hogy jó-e, előremutató-e, vagy pedig olyan ötlet, hogy nem tudnak élni a 



lehetőséggel. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az eredeti határozati javaslat szerint szentgotthárdi vállalkozók és befektetők tehettek volna 

javaslatot, ötletet. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyértelműen azt kéri, hogy ne 

legyen megkötve, bárki tehessen javaslatot, akár az ország bármely pontjáról, támogatja a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is, hogy a Helyi Építési Szabályzat ne legyen kikötés arra 

vonatkozóan, hogy az ötleteket benyújthassák. Ilyen változtatásokkal tudja a bizottság támogatni 

a határozati javaslatot. 

 

Dr. Haragh László: 

Ez egy ötletpályázat. Az ötletpályázaton ő személy szerint el tud bárkit indulóként képzelni, ettől 

függetlenül az egyik legszebb területüket felajánlják ötletpályázatra, ami nem kötelezi őket 

semmire, mégis felajánlják az ország másik végében élőknek is, hogy tetszésük szerint 

átalakíthassák. Nem tudja, hogy ők mennyire kötődnek ehhez a városhoz, területhez, nem lehet-e, 

hogy túlságosan szabadra engedik a fantáziájukat, érdemes-e ezt nekik minden határon túl 

lehetővé tenni? 

 

Huszár Gábor: 

Az Őrségben két Ybl díjas építész is él. Őriszentpéter Szentgotthárdhoz tartozik, vagy sem? Nem 

arról van szó, hogy ők Nyíregyházáról akarnak idehozni ötleteket, arról van szó, hogy nem 

mondják ki, hogy csak szentgotthárdi pályázhat. Nézzék meg az ötletet, úgyis ők fognak dönteni 

benne, hogy jó vagy nem jó. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Haragh képviselőhöz kapcsolódóan annyit mond, hogy származnak el Nyíregyházára is 

szentgotthárdiak, lehet, hogy kötődik úgy a városhoz, de hogyha az ötletéhez még a pénzt is 

hozzá tudja tenni, akkor jöjjön bárhonnan a jó ötlet és esetleg a befektető is. 

 

Vadász József: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is ez valamennyire vitatéma volt, hogy ez 

Szentgotthárd egyik legszebb területe. Ide bizonyosan csak olyan beruházást, illetve ötletet 

szabad engedni, illetve utat engedni neki, amelyhez egy bizonyos pénzeszköz, illetve 

befektetésnek a nagyságrendje nem biztos, hogy Szentgotthárdon rendelkezésre áll. Bár miért ne 

állna rendelkezésre, de adjanak lehetőséget, hogy az ország más területéről is próbáljanak 

ötletelni és akkor nagyobb lesz a merítési lehetőség, nagyobb választék közül tudnak választani, 

ezzel kapcsolatban nekik és a városnak is nagyobb lesz a lehetősége. 

 

Huszár Gábor: 

Amit a képviselő úr mond, abban az a komoly gondolat rejlik, hogy aki ennek a területnek a 

hasznosítását fontolgatja, vagy ötlete van rá, annak illene megfelelő tőkével is rendelkezni, tehát 

szíve szerint beleírná azt, hogy legyen pl. 200 millió Ft-os tőkéje. Nem teszi fel szavazásra, nem 

erről van szó, ötlete bárkinek lehet, de nekik csak olyan tervekbe szabad majd belemenni, ahol 

megfelelő garanciákat látnak a megvalósulásra. Egyértelmű, amit a bizottsági elnökök és a 

képviselők mondanak. Az egyik legszebb terület, ide csak olyant szabad engedni, ami a város 

hosszútávú fejlődését előmozdítja. 

 



Virányi Balázs: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén sem értett egyet azzal, hogy a Helyi Építési 

Szabályzatot nyirbálják, mert azt gondolja a Helyi Építési Szabályzatról, hogy az alapvetően 

azért van és azért lett úgy létrehozva, ahogy létre lett hozva, mert józan megfontolás és építészeti 

és városépítészeti érvek szóltak amellett, hogy azt ott így kell megcsinálni. A kérdése a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak szólna, hogy értik ezt, hogy nem a Helyi Építési 

Szabályzat kodifikált szövegét, hanem a szellemiségét kövesse az ötletpályázaton a pályázat 

beadója? Ezt azért kérdezi, mert a meglátása szerint valaminek a szellemiségét pontosan a 

kodifikált szövege adja meg. Hogyan értsék ezt? Ezt elfogadja, ha érti, hogy miről van szó. 

 

Huszár Gábor: 

Hosszan beszélgettek mindkét bizottság ülésén erről. Nem arról van szó, hogy nem akarják a 

mostani Helyi Építési Szabályzat alkalmazni. Most 7 méter az épület magassága, 15 % a 

pinceszint, sajnos Makovecz Imre néhány héttel ezelőtt elhunyt, de mi van, ha egy jelentős 

építész azt mondja, hogy 7 méter meg 7,43 méter lesz az építmény magasság? Legyen 

iránymutató, de ne mereven ragaszkodjanak a mostani Helyi Építési Szabályzathoz, hanem annak 

az iránymutatása alapján. Had szárnyaljon a gondolat. 

 

Virányi Balázs: 

Éppen ez a baja, ha annak az útmutatásait kell figyelembe venni, akkor egyértelmű. Ha le van 

írva hogy ennyi, akkor ennyi. Akkor nincs 17 méter, hanem 7 méter van. Ha normálisan akarnak 

cselekedni, akkor vagy ne tegyék bele ebbe a szövegbe a Helyi Építési Szabályzatot, vagy tegyék 

bele és próbálják meg ahhoz tartani magukat, hiszen hogy ez így van kialakítva, a HÉSZ 

szabályozás így néz ki erre a területre, annak városépítészeti okai vannak szerinte. Azon variálni 

nem biztos, hogy egyszerű dolog, meg nem biztos, hogy kívánatos egy építmény kedvéért. 

Kétfajta verzión vekengtek a bizottsági ülésen, az egyik az, hogy próbálják meg azt felpuhítani, 

amit valójában nem lehet, mert a Helyi Építési Szabályzatban ami le van írva, az le van írva. A 

másik verzió, mondják azt, hogy ne vegyék ezt figyelembe, hanem szárnyaljanak a gondolatok és 

majd meglátják. Szerinte ebben a kettőben döntsenek, de ez így neki semmi, mert a szellemiség 

egyértelműen le van írva, a kodifikált szöveg. 

 

Labritz Béla: 

Úgy látszik, elszállni látszanak azok a reményei, amelyek arról szólnak, hogy ott valamikor újból 

strand legyen. Lassan már a szabadtéri színpad is megdőlni látszik, de mégis azt mondja, ha egy 

érdemes pályázat érkezik erre, egy normális ötletpályázat esetleg még tőkével is, annyiban 

megcímkézné, nézzenek rá a térképre, amely nagyon jó, szorosan kapcsolódjon a turisztikához, 

idegenforgalomhoz. Itt nem azt mondja, hogy cipőgyárat csináljanak, meg vaskohót, nem erről 

van szó. Mindenképpen szorosan kapcsolódjon a szálloda, fürdő, tehát ilyenfajta címen meg kell 

címkézni. Talán még beleférne az, hogy annyira jól működnek Zalaegerszegen, Körmenden, igaz 

itt bezárt, ha elmennek a legkisebb faluba Ausztriába, olyan kiválóan működnek ezek a strandok, 

még lehet, hogy érkezik egy olyan pályázat, egy olyan befektető, aki lát fantáziát. Az 

infrastruktúra rendelkezésre áll, de valamilyen szinten címkézzék meg. Kapcsolódjon az 

idegenforgalomhoz, a kultúrához mindenképpen. 

 

Huszár Gábor: 

Nem hiszi, hogy ebben a teremben valaki is ülne, aki ne így gondolná. Teljesen természetes, hogy 

ennek az egységnek itt tőle balra funkcionálisan kapcsolódni kell, funkcionálisan egységesnek 



kell lenni. 

 

Virányi Balázs: 

Ezt nem kell jelenleg még kimondani, mert a Helyi Építési Szabályzat a K 3-as övezetre éppen 

ezt írja elő. Ott van, hogy elhelyezhető funkció, idegenforgalomhoz kötődő szálláshelyek és 

sportpályák. Ez most megvan. Ezért is védi egy kicsit a Helyi Építési Szabályzatot. Jól van az, ott 

meg van fogalmazva minden, ami nekik az érdekük. 

 

Huszár Gábor: 

Az ő olvasatában az érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat elavult számokat tartalmaz. 

Szellemisége jó, erről beszélt a bizottság elnöke, csak a számok elavultak. Mi van, ha idejön egy 

kiváló pályázat, 7,3 méterre írja elő és a második helyezett pályázat pedig 6,8 méterre? Kihozzák 

a sokkal jobb pályázatot győztesnek, meg fogja támadni a második helyezett, mert ő betartotta a 

Helyi Építési Szabályzatot, az első helyezett pedig nem tartotta be. Erről van szó. Nem szabad 

ebben megkötni az ötletgyártók kezét. Had szaladjon a fantáziájuk, a képviselő-testület majd 

dönt. 

 

Virányi Balázs: 

Szerinte meg nem erről van szó, mert ez nem közbeszerzés. Itt úgy döntenek, ahogy akarnak és 

azt fogadják el, amit akarnak. Itt jöhet a Helyi Építési Szabályzattól eltérő is, akkor filózhatnak 

azon, hogy akarnak-e variálni a Helyi Építési Szabályzaton. Attól függetlenül is jöhet ez, hogy 

egyébként a HÉSZ kikötéseit ideteszik. Csak akkor a pályázónak szakmai érvrendszerrel alá 

kellene támasztani, mégis miért szeretné ő azt, hogy ők időt, energiát és pénzt tegyenek a HÉSZ 

módosításába. Ha megáll a lábán, úgyis megáll, ha nem, akkor nem. Szerinte ők nem zárnak ki 

semmit azzal, ha így ahogy van, elfogadják a javaslatot, csak a saját érdeküknek megfelelően 

próbálják irányítani már magát az ötletelést is, ami szerinte nem rossz. 

 

Huszár Gábor: 

Mondott egy rendkívül jó hasonlatot, csak azon gondolkodik, hogy merje-e mondani. Következőt 

mondta az elnök úr tegnap a Kerekasztal beszélgetésen a civilekkel történt konzultáció során. Mi 

van akkor, hogyha jön egy olyan Amerikából jött egyetemi professzor, aki már most előre látja, 

hogy 2016-tól nagyobb gyakorisággal történnek Holdutazások és ide egy Holdutazó központot 

akar létesíteni, az fogja kiteljesíteni az idegenforgalmi kapcsolataikat? Azért mond ilyen extrém 

példát, hogy érzékeltesse. Azt majd ők eldöntik, hogy ez jó vagy nem jó ötlet, csak ne kössék 

meg a kezét előre az embereknek. Maradhat így is minden, mert utólag is lehet módosítani, 

semmi akadálya nincs, csak ő előre nem szeretne gátakat betenni. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Egy gondolatot mond az ötletpályázat vonatkozásában. Pár héttel ezelőtt nyújtottak be egy 

pályázatot, ott a Helyi Építési Szabályzatot kellett ahhoz módosítani, hogy a tervek 

elkészülhessenek. Naponta szembesülnek ezzel a problémával, úgy gondolja, hogy adjanak 

szabad utat és ne kössék meg az ötletelőnek a kezét azzal, hogy ragaszkodjon a Helyi Építési 

Szabályzathoz. 

 

Virányi Balázs: 

Feloldja ezt a feloldhatatlan problémát azzal, hogy egyéni módosító indítványa lenne. Egészítsék 

ki a határozati javaslatot azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzattól való esetleges eltérés esetén 



annak részletes indoklását is kérik. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

265/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ötletpályázatot ír ki a 

szentgotthárdi 23 helyrajzi számú ingatlannak (a volt strandfürdő területének) a hasznosítására. 

Javaslatokat az ötletek részletes leírásával 2011. december 10-ig lehet adni. 

Az önkormányzat az érdeklődők számára igény esetén rendelkezésre bocsátja a Helyi Építési 

Szabályokról szóló  22/2009.(X.1.) ÖKT rendelet e területre vonatkozó részét  és a mellékletét 

képező 970-SZT2/2007. számú szabályozási tervlapot. 

A Helyi Építési Szabályzattól való esetleges eltérés alapos indoklással alátámasztandó. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

                 a javaslatok előterjesztésére a 2011. decemberi testületi ülés 

                a területmegosztás megkezdésére azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Fekete Tamás Műszaki irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elrendeli a szentgotthárdi 23 

hrsz-ú ingatlannak (volt strandfürdő területe) a Helyi Építési Szabályzatban írtaknak megfelelő 

megosztását. 

 

Határidő: a területmegosztás megrendelésére azonnal 

Felelős: Fekete Tamás Irodavezető 

 

Huszár Gábor: 

A jegyzőtől kérdezi, van-e arra mód és lehetőség, hogy ,, A közlekedés helyzete, a forgalmi rend 

felülvizsgálata.” című napirendet néhány napirendi ponttal arrébb csúsztassák, ugyanis tegnap a 

Kerékpáros Egyesület vezetője jelezte, hogy itt szóban szeretne két mondatot hozzáfűzni az 

előterjesztéshez. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Elvileg nem, mert a képviselő-testület ezt a sorrendet fogadta el. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 15.57 órától 16.29 óráig ülésszünetet rendel 

el. 

 

 

10./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. 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 előterjesztőt, Fekete Tamás 

műszaki irodavezetőt, hogy van-e kiegészítése? 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A tegnapi Civil Kerekasztal alkalmával a Kerékpáros Egyesület részéről merültek fel gondolatok, 

kérések, melyeket tolmácsol, mert az előterjesztésben nem szerepel. Egy útbaigazító táblát 

kérnek a Makk Hetes Vendéglő környékén elhelyezni, hogy a Hármashatár kerékpárútvonal 

követhető legyen. A másik felvetésük pedig az volt, osztrákok keresték meg őket a tekintetben, 

hogy kerékpáros utak kijelölésre kerüljenek. Korábban Fekete úr a Műszaki Iroda részéről olyan 

tájékoztatást adott, hogy a város vonatkozásában minden irányban szinte kerékpárút tervekkel 

rendelkezik a város. Azt javasolta Papp József Egyesület vezetőnek, hogy keresse meg a Műszaki 

Irodát és e tekintetben egyeztessen. Nem kellene újabb kerékpárutakat kijelölni, mikor már 

konkrét tervek vannak és ők próbálkoztak valami megoldásokat keresni. 

 

Huszár Gábor: 

Elsősorban iránymutató táblák kellenek, tájékoztató táblák. 

 

Fekete Tamás: 

A tisztánlátás végett mondja. A kerékpárút hálózat terveivel rendelkeznek. Ha jól értelmezi, amit 

kérne a Kerékpáros Egyesület, hogy ahol nincs kiépített kerékpárút, annak a folytatásaként merre 

tudnak kerékpározni, tájékoztató jellegű táblákat kérnének. Ennek a kihelyezéséhez különösebb 

nem kell, csak annyi, hogy a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy helyezzenek ki ilyen 

táblát akár az Árpád útra, vagy másik irányokba és ezeket a tájékoztató jellegű táblákat ki tudják 

helyezni, hogy merre kerékpározzanak. Azon az útvonalon még nincs kerékpárút, tehát nem 

kerékpárúton fognak haladni, hanem közúton, csak az egy javasolt kerékpáros útvonal. 

 

A képviselő-testület az 1./ pontot 7 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva, a többi 

pontot egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

266/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Arany 

J. utcában a Szabadság téri Liget nyugati oldalán lévő útkereszteződésétől a Széchenyi utca 

irányába mindkét oldalon megállási tilalom elrendelésével. Az Arany J. utca déli oldalán a 

gondozóház épületének főbejáratától a Szabadság téri Liget nyugati oldalán haladó út 

kereszteződéséig tartó szakaszán, az utca északi oldalán pedig 100 m távolságig. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 1377/2. 

hrsz-ú út keleti oldalán a piac irányába megállási tilalom elrendelésével. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 



3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd Füzesi út 

13. szám alatt lévő Dokker Ház & Hobby Áruház főbejárata előtt mindkét oldalon megállási 

tilalom elrendelésével. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Hunyadi 

úton a gimnázium régi épületének főbejárata előtt lévő gyalogos-átkelőhely után a Rába-híd 

irányába megállási tilalom elrendelésével. A szükséges jelzőtábla kihelyezésének költségét 2012. 

évi költségvetésének út-híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2012. I. negyedév  

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Fürdő, 

illetve Kilián Gy. utcákban az István király utcai kereszteződéseknél az elsőbbség jelzőtáblával 

történő szabályozásával. A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét 2012. évi 

költségvetésének út-híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2012. I. negyedév 

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető.  

 

6.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 által  a  7454. jelű Vasszentmihály – Felsőszölnök  összekötő út 0+000 – 27 + 984 km 

szelvények  (Kethelyi út – Kossuth L. utca – Mártírok út – Széchenyi út – Tótfalusi út)  illetve a 

8-as számú főút 125+779 – 190 + 647 km szelvények közötti szakaszain elvégzett  forgalmi rend 

felülvizsgálatának megállapításait tudomásul veszi és elrendeli, hogy  az országos közutakat 

keresztező önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő utaknál kihelyezett „Elsőbbségadás 

kötelező” jelzőtáblákat le kell cserélni „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (STOP) jelzőtáblákra  

A forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban szükségessé váló Szentgotthárd város 

önkormányzati tulajdonú és kezelésű útjait érintő jelzőtáblák cseréjének, kihelyezésének 

költségeit 2012. évi költségvetésében tudja biztosítani.  

 

Határidő:  2012. I. negyedév 

Felelős:  Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

11./ Napirendi pont: 

A Bursa Hungarica rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, a jegyző az előterjesztő. Itt egy téves, félrecsúszott 

megfogalmazásról van szó, megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzáfűznivaló? 



 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

267/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2011. (09. 28.) számú 

Képviselő-testületi határozat 3.) és 4.) pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához összesen 200.000,- Ft 

támogatást biztosít, amely összeg fedezetét a 2012. évi költségvetésben kell tervezni. A 

Képviselő-testület kéri a Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát, hogy a 

Bursa Hungarica pályázatok elbírálásánál erre az összegre legyen tekintettel. 

 

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 

  a Bizottságnak a pályázatok elbírálására: 2011. november 22. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Haragh László elnök 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

32/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletét a BURSA Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

12./ 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: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-

e kiegészítést tenni? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

33/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális 



ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

13./ Napirendi pont: 

,,Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című konzorciumi pályázat (NYDOP-

4.1.1./B-11). 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Tájékoztatás a ,,Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című konzorciumi 

pályázat (NYDOP-4.1.1./B-11) című előterjesztéshez. 

Előadók: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-

e kiegészítést tenni? Ha jól emlékszik, mindkét bizottság fűzött kiegészítést hozzá. Elnézést kér, 

rosszul emlékezett, mindkét bizottság a jelen formában támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

268/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) 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.  

A projekt címe: „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című pályázat 

A projekt megvalósítási helyszíne: 9970 Szentgotthárd 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 1376/1; 04/11; 04/13; 0211/1; 0291; 

1380/1 

A pályázati konstrukció száma: NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése c. konstrukció 

A projekt összes költsége: 320.343.529,- Ft 

A projekt elszámolható költsége: 320.343.529,- Ft 

Igényelt támogatás összege összesen: 300.000.000,- Ft 

Önkormányzati projektrész összege: 135.623.529,- Ft 

Önkormányzati projektrész önrésze (15 %): 20.343.529,- Ft 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rába szentgotthárdi szakasz 

árvízvédelmi fejlesztése” című pályázat önkormányzati projektrészének megvalósításához 

szükséges önrészt 20.343.529,- Ft összegben a 2012-2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2011. november 2. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Tulajdonosi hozzájárulás LEADER pályázathoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága egy kicsit megakadt a döntésbe. Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

képviselő-testülettel a döntés hátterét. 

 

Dr. Haragh László: 

Nem akadt meg az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, hanem félt i a 

bizottság a tó és a természetes környezetnek a jelenlegi állapotát, ezért arra gondoltak, hogy nem 

kellene nekik nagyon előreszaladni ennek az épületgépészeti fejlesztésének, víz, villany, 

szennyvíz, lángossütő stb. létesítésével, hanem egyelőre csak vigyék oda a vizet, illetve oldják 

meg a jelenleg lehasználódott… 

 

Huszár Gábor: 

Visszaveszi a bizottság elnökétől a szót, nem ez a lényeg, ez is szóba jött, de a vita onnan indult, 

hogy meg kell határozni a 3. pontban azt, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatnak a 

vállalásai a megállapodás szerint. Tehát az itt felsorolt lehetséges vállalásokat nekik jövőre az 

anyagi keretekhez mérten vállalni kell. Vagyis zuhanyzótelepítés, WC felújítás és a 

szennyvízelvezetés megoldása. Elnézést kér a bizottság elnökétől, hogy a szavába vágott. A 

kérdés az, hogy a jelenlegi tudásukkal, amikor még sarokszámokat sem ismernek felelősen 

dönthet-e a képviselő-testület arról, hogy a következő évben már bevállalják az ezzel kapcsolatos 

felmerült költségeket. Mert hiába nyer meg a civil szervezet és a konzorcium vagy a LEADER 

pályázaton 3 millió Ft-os összeget, ennek hozadéka az, amit itt az előbb felsorolt, ami lehet hogy 

sokkal nagyobb, mint a megnyert összeg. Nem tudja hogy annyi-e, de az biztos, Fekete úr, ha 1 

millió Ft-ot mond, az biztos nem tévedés? Nem a tervek, a megvalósítása, tehát a hardver része. 

De ha a bizottság tévútra ment, akkor ő is tévútra ment, akkor ebben felvilágosítást kérnek, mert 

lehet, hogy rossz úton vannak. Ők úgy értelmezték, hogy amennyiben a pályázat nyertes lesz, 

akkor a városnak mint partnernek be kell vállalni bizonyos infrastruktúrás fejlesztéseket, ez a 

zuhanyzó, esetleg WC felújítás és a szennyvíz. Ha a zuhanyzó megvan, nyilván szennyvíz is van 

és a szennyvíznek a megoldása, ami sok pénz. Hiába van az, hogy a LEADER pályázaton 3 

millió Ft összegben oda tudják vinni az áramot, az ivóvizet, a tisztavizet stb., ennek hozadéka 

van. Felé ennyi jött le az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ma reggeli 

álláspontjából. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy jól mondja-e? 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A motiváció, amivel elindult a program az volt, hogy a Hársas-tó környékén, vagy a Hársas-tónál 

a fürdési lehetőséget biztosítani kell. Amennyiben nincs ez a pályázat, lehet, hogy akkor is a jövő 

évi költségvetésben erre kerítettek volna fedezetet, mert az, hogy a majdnem ivóvíz minőségű 

Hársas-tóban a fürdési lehetőség nincs biztosítva, amely egy rendkívül szép turisztikai hely is, 



ahova rengeteg idegen is ellátogat, ezt hosszútávon mindenképpen célszerű megoldani. Ebből 3 

millió Ft-ot a pályázat keretében biztosítani tudnak és a hozzá kapcsolódó zuhanyzó, szennyvíz 

elvezetés pedig feltétlenül szükséges, mert az nélkül fürdő és strand nem működhet. Ahol 

zuhanyzásnál víz keletkezik, ott szennyvíz is van. Jelenleg sincs teljes mértékben megoldva a 

WC-knek a működése, azok a mobil WC-k tájba nem illő berendezések, oda tájba illő megfelelő 

WC elhelyezése szükséges. Amennyiben ez az együttműködési nyilatkozat csak úgy valósulhat 

meg, az egész pályázat, hogy az Önkormányzatnak kötelessége ezt megvalósítani, akkor a 

költségvetésbe ezt be kell tenniük, amennyiben viszont lesz még arra lehetőségük, hogy akár egy 

civil kezdeményezésként, akár vállalati szponzoráció keretében ez megvalósulhasson, akkor 

ennek nyílt utat kell adniuk. A pályázat kellően előkészített, mindenképpen a támogatását 

javasolja. 

 

Dr. Haragh László: 

A jövő év ismeretének a hiányában úgy gondolták, hogy nem kötelezhetik el magukat nagyobb 

mértékű beruházás irányában, ezért az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

azt javasolja, hogy együttműködő partnerként Szentgotthárd Város Önkormányzata a WC 

felújítását vállalná, akkor majd meglátják, hogy lesznek-e ilyen pályázati lehetőségek, amit 

Kardosné képviselő mondott, ha lesznek, azon el tudnak indulni. Egyelőre a bizottság biankóként 

nem kívánt úgy szennyvízelvezetést vagy öltözőépítést betervezni a jövő év költségvetésébe, 

hogy nem ismerik a keretszámokat. Ez volt ennek a szűk, rövid listának az oka, nem tudják, hogy 

miből gazdálkodnak és ha itt elkötelezték magukat, akkor ezt meg kell csinálni, különben a pénzt 

a pályázónak talán még késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie. 

 

Virányi Balázs: 

Az anyagban azt olvassa, hogy ,,A felmerülő költségek előreláthatólag 400-500 ezer Ft-tal 

meghaladják a maximálisan kapható 3 millió Ft támogatást.” Most itt erről vitatkoznak, hogy 

400-500 ezer Ft-ot hozzá tudnak-e ehhez tenni vagy nem? Az előterjesztésben ez a mondat így 

benne van a vállalások után. 

 

Fekete Tamás: 

A pályázat amit tartalmaz, ami beadásra kerül, az ivóvíz vezetéken kívül tudomása szerint egy 

strand röplabdapályát is tartalmazna és egyéb más kiegészítő létesítményeket. Ez maximálisan 3 

millió Ft lehetne. A tervezési költség 6 százalékig ugyan elszámolható a pályázat keretében, 

viszont már olyan adataik vannak, konkrét árajánlatot kértek a vízvezeték kiépítésére, ez kb. 860 

méter hosszú, az bruttó 3 millió Ft, szinte egyedül a vízvezeték építés, annak a költsége az egyik 

árajánlat szerint ezt az összeget ki is meríti. Amit a képviselő mond, hogy igazán ennek a 

keretében maga a vízvezeték és egyéb más, ami a pályázati projektben szerepel, az sem biztos, 

hogy teljes egészében belefér, lehet, hogy az is meghaladja, erre vonatkozik ez a rész. A másik 

része, amit a polgármester említett, ahhoz, hogy ez működőképes legyen, a strand, ott 

szennyvízkezelésről is gondoskodni kell, nyilván szennyvízvezetéket nehezebben tudnak építeni, 

de egyéb más szennyvízgyűjtő aknát, vagy amivel a keletkező szennyvizet kezelni tudják a 

vizesblokknál és a WC-knél, annak a költsége összességében elérheti a polgármester által említett 

1 millió Ft-ot is. Amit szeretne javasolni és kérni és bizottsági ülésen el is hangzott, hogy a 

határozati javaslat 2./ pontjában a bizottság azt támogatná, hogy segítve a projektet a tervezés 

költségét ne utalják át ehhez a projekthez, részben ugyan elszámolható, viszont amúgy is 

túllépnék a 3 millió Ft-ot, hanem az Önkormányzat rendelje meg a vízvezeték tervezését és a 

tervdokumentációt nyújtsa át a projekt megvalósításához a Horgász Egyesületnek. Azt hiszi, 



ilyen javaslatot tett délelőtt a bizottság, ezt kéri figyelembe venni a határozatnál. 

 

Virányi Balázs: 

Megkérdezi, ez a 3 millió Ft-os árajánlat kb. mekkora gépi földmunka összeggel számolt? Azért 

kérdi, mert ha felemészti a 3 millió Ft-ot, akkor ennek nagy része gépi földmunka. Itt a civilekről 

van szó, oda ha beáll 100 ember arra a távra, akkor egy nap alatt bőven ki tudja ásni a 100 ember 

a 860 métert. Akkor valószínűleg elég lenne a pénz mindenre, akkor nem kellene nekik vitatkozni 

ezeken a dolgokon. A maga részéről szívesen elmegy egy napig ásni. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Egy gondolatot mond Virányi képviselő felvetésére. A pályázatban biztosan nem lehet azzal 

számolni, hogy civil munka, tehát közösségi. Viszont a megvalósításban biztosan lehet ezzel 

számolni. Nem tehetik meg azt, hogy a Hársas-tónál nem lehet fürödni hosszú évek során. Egy év 

elment. Amennyiben viszont nem nyerne ez a pályázat, aminek reméli hogy kicsi az esélye, akkor 

is el kellene gondolkodniuk azon, hogy milyen módszert, utat találnak arra, hogy a víz 

odavezetésre kerüljön. Anélkül nem lesz strand, ha nincs ott vezetékes víz. Ami az 

előterjesztésben van, ha a jövő évben megvalósulhatna, szép álom volna.  

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén arról beszéltek, hogy ez a 

közel 1 millió Ft nagyon finom becslés, hiszen a strandot működtetni kell, fenn kell tartani, ez 

inkább ennek a többszörösére jönne ki. Belekerülnek egy olyan körbe, szándékosan nem mondja 

az ördögi kört, hogy generálnak valamit, ami mellé oda kell tenni majd szolgáltatásokat, amit 

szintén ki kell fizetni. Az 1 millió Ft a többszörösére fog felpörögni. Ő ezt most nagyon 

meggondolná, hogy túlságosan elkötelezzék magukat a jövő évben a szabad strand kiépítésének 

költségei tekintetében. Nagyon jól hangzott itt, hogy ásnak egy gödröt, oda belefolyik a 

szennyvíz, egy kicsit kezelik, kiszivattyúzzák 3-4-szer, de úgy gondolja, nem ilyen egyszerű, 

persze, most így tűnik, de mire odakerül a dolog, a 3-4-szeresébe fog ez kerülni. 

 

Huszár Gábor: 

A határozati javaslat 3./ pontjába a kipontozott részre a Megállapodás tárgyát képező vállalásokat 

be kell írni. Mivel az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságnak módosító 

javaslata volt, ezért kénytelen ezt feltenni először. A jegyző bólogat hozzá. Az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága azt mondja, hogy a négyes bekezdéses felsorolásból 

csak a WC-k felújítása kerüljön be, a többi ne. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

meg azt mondja, hogy kerüljön be a zuhanyzó és a szennyvíz megoldás is. Először az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület az 1./ és 2./ pont, valamint a 3./ pont első három során egyhangúlag 

elfogadva, a 3./ pont utolsó két sorát 5 igen szavazattal és 4 nem szavazattal elfogadva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

269/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Horgász Egyesület Szentgotthárd pályázatot nyújtson be a Hársas-tó szabad strandjának 

fejlesztése tárgyában. 



 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő–testülete a Horgász Egyesület 

Szentgotthárd rendelkezésére bocsátja a Hársas – tó ivóvízhálózata terveit, erre vonatkozó 

megállapodás aláírására felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti támogató nyilatkozat, illetve az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vállalásait a Megállapodásban a következők szerint kell 

meghatározni: A négyes bekezdéses felsorolásból csak a WC-k felújítása kerüljön be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

  Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

Huszár Gábor: 

Akkor csak a WC felújítás kerül be. Ő egyértelműen tette fel a kérdést és egyértelmű a szavazás.  

 

Labritz Béla: 

Elmondja, ami határozatot hozott most a testület, tehát a WC-k felújításával kapcsolatosan a 

legtermészetesebb dolog, hogy úgy mint eddig, akár hídról, akár feljáróról, akár szerszámos 

tárolóról, akár az elsősegély nyújtó helyről, vagy az esőbeállókról úgy ahogy eddig történt, a 

Horgász Egyesület nevében kijelentheti, továbbra is ezek karbantartása meg fog történni. Az 

állagmegóváson felül nagyon sok minden mást is végzett az Egyesület. 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi, hogy volt-

e ezzel kapcsolatban módosítás? 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ 

pontját javasolja elfogadásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

270/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 280/2004. számú Képviselő-

testületi határozat mellékletét képező településszerkezeti terv vonatkozásában a Szentgotthárd 



1423/1. hrsz-ú telek közlekedési területként való meghatározását törli. A településszerkezeti terv 

felülvizsgálatakor a törlést át kell vezetni.  

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (3206. hrsz-ú ingatlan). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi, hogy van-e 

valakinek módosító indítványa? A bizottság az eladási árat kerekítve 311 ezer Ft-ban határozza 

meg. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

271/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú, 479 

m
2
 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi újság, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra.   

Az eladási ár 311.000.- Ft. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. november 16. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-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.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. novemberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli. 

Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 

határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) 

nem értékelhető(k). 



 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 17.03 órakor megszakítja a nyílt ülést és 

közmeghallgatást rendel el. 

 

A képviselő-testület 17.04 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1273. hrsz-ú ingatlan beépítésének pályáztatása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi, hogy van-e kiegészítés? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

272/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az  Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, József Attila utca 30. szám alatti, 1273 hrsz-ú. 

ingatlan hasznosításával: azon az önkormányzat tulajdonát képező dokumentáció alapján 22 

lakást tartalmazó társasház felépítésével. Ennek érdekében vállalkozót keres, aki az ingatlanra az 

épületet felépíti, és az elkészült lakásokból a terület + az építési engedélyes dokumentáció 

értékének megfelelő értékű lakást biztosít. 

A Képviselő–testület legelső lépésként az ingatlan és a tervdokumentáció értékének 

meghatározása érdekében értékbecslés elkészítését kezdeményezi. 

Pályázat kiírására a 2011. novemberi testületi ülésen az értékbecslés ismeretében kerül sor. 

 

Felelős: Műszaki Iroda 

Határidő: közlésre azonnal, értékbecslés elkészíttetése: következő testületi ülés  

 

 

18./ Napirendi pont: 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 



Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már szavaztak róla, hogy adnak némi civil forrást a 

kerékpártároló elkészítésére, most pedig azt mondják, hogy amire már adtak pénzt, arra engedélyt 

is adnak, hogy felépülhessen a biciklitároló. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

273/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítványa és Szülői 

Munkaközössége a Szentgotthárd Füzesi u. 1. számú, 1376/2. hrsz-ú, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon kerékpártároló építményt építsen. 

 

Határidő közlésre: azonnal  

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

 

19./ Napirendi pont: 

A Dolgos Díszfaiskola Kft kérelmei. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi a bizottsági elnököket, hogy van-e módosító indítványuk? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

274/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dolgos Díszfaiskola Kft. a Szentgotthárd 1377/1. hrsz-ú 

ingatlanon levő üzlet rendeltetésű épületet bővítse. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Szentgotthárd 

1377/1. és 1377/2. hrsz-ú ingatlanok közti telekhatár-rendezést.  Az 1377/2. hrsz-ú közterületen 

levő közút, a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges szélességgel, önálló hrsz-ú közútként 

legyen az ingatlan-nyilvántartásban rögzítve. 

Az eljáráshoz kapcsolódó minden költség a Dolgos Díszfaiskola Kft-t terheli. 



 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

20./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Haragh László: 

Az előzetes megbeszéléseken, amikor a tűzkárosultak részére elhelyezést kerestek, felvetődött, 

hogy az egyik nagyobb családot ebben a meglehetősen nagy lakásban erre a fél évre el tudnák 

helyezni, ezért javasolja az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, hogy a 

képviselő-testület vegye le a lakás meghirdetését a napirendről arra az időre, amíg a tűzkárosultak 

vissza nem költözhetnek a korábbi lakásaikba. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az ingatlan vonatkozásában a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem tudott javaslatot 

tenni információ hiányában, a bizottság mindenképpen támogatja az Önkormányzati Erőforrások 

és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát. 

 

Huszár Gábor: 

Megköszöni az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának a rugalmas 

hozzáállását. Most nekik azt kell nézni, hogy a szerencsétlenül járt embereket milyen módon 

tudják a legjobban kárpótolni, elhelyezni. Ezt az ingatlant kiveszik most, megkapják addig, amíg 

a lakásukba vissza nem tudnak költözni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

275/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

15. alatti önkormányzati bérlakást egyelőre nem hasznosítja üzlethelyiségként, a hasznosítására 

később visszatér. 

 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

21./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (ÁFÉSZ). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Arról van szó, hogy abban az ingatlanban szerettek volna vásárolni, ami már amúgy is többnyire 

értékesítésre került. Ami nem indokolja, hogy eladják és most talán az ÁFÉSZ is ilyenformán 

megérti, hogy ebben az évben már teljesítették az ingatlanok értékesítésére vonatkozó tervet. 

Azzal a kikötéssel javasolná, hogy térjenek vissza a jövő évben az ingatlan értékesítésre 

vonatkozóan, a 2011. évben ne kerüljön sor értékesítésre, de 2012-ben kérjék az ÁFÉSZ-t, hogy 

esetleg az újabb vételi szándékát jelezze. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

276/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 

2. fszt. 3. sz. alatti szentgotthárdi 1056/1/A/3 hrsz-ú, 25 m
2
 alapterületű üzlethelyiséget jelenleg 

nem értékesíti. Amennyiben ismételten üzlethelyiség értékesítésre kerül sor, úgy a fenti 

ingatlanra vonatkozó ajánlatot figyelembe veszi. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

22./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítási pályázatának önereje. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 27 . sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 28. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli 

 nyílt ülésen tett javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, az ülésszünetben a Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság viszonylag hosszasan tanácskozott a napirendről. A bizottság elnökét 

kéri, mondja el, hogy mi a változás a határozati javaslatokhoz képest. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja a pályázat benyújtását és a Bölcsőde 

felújítását az előterjesztés szerint, ugyanakkor arra tett javaslatot, hogy a beruházás keretében 

valósuljon meg a tető szigetelése is. Úgy van értelme az egész megtakarításnak, ami ebből 

megvalósulhat, ha a teljes épület hőszigetelésre kerül. Ehhez meg kell emelni a költségvetési 

sarokszámokat. Felmerült még a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről, hogy 

további egyeztetések valósuljanak meg a projekt kidolgozását illetően, ugyanis a bizottság úgy 

gondolja, hogy az egész épület Bölcsőde célját szolgálja, egy épületről van szó, igaz, hogy annak 

egyik szárnyában jelenleg óvoda működik. A projekt kidolgozásához kapcsolódóan kellő 

ismeretanyaggal nem rendelkeznek, azért egyeztessenek e tekintetben. A projekt arról szól, hogy 

kapacitásbővítés valósul meg a Bölcsőde vonatkozásában, tehát újabb csoport létrehozása 



valósulhat meg és ennek az elhelyezése célszerű a Bölcsőde épületében. Tehát amennyiben a 

jelenleg Óvodaként működő szárny később Bölcsőde lesz, akkor előfordulhat, hogy ez a projekt 

keretében támogatást kaphatna, tehát egyeztessenek e tekintetben és tudomásuk van arról is, hogy 

jelenleg is van az Óvodában egy olyan csoport, akit úgy hívnak hogy mini. A két és fél évesek 

már óvodai beiratkozással és óvodai ellátással vannak ott, törvényi változás is lehet, hogy 

biztosítja azt, hogy ezek a két és fél évesek bölcsődések lehessenek. Egyeztessenek e tekintetben, 

hátha a teljes projekt megvalósítható lesz önkormányzati nagyobb rész vállalása nélkül. 

Amennyiben nem, úgyis tudják támogatni az egész projektet. 

 

Huszár Gábor: 

Már csak azért is, mert a pályázat előírja, hogy itt csoportfejlesztésnek kell történni. Akkor meg 

annak, ami most kis oviként szerepel, ott a helye ahol és nem az Óvodának a Bölcsőde 

épületében. Számára most már teljesen egyértelmű, hogy ezt az épületet Bölcsődeként kell 

tekintetni és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a teljes összeget be tudják pályázni. 

Megkérdezi az előterjesztőt, hogy a határozati javaslat 1./ és 2./ pontjai mehetnek változatlan 

formában, a 3./ pontnál van egy módosítás? 

 

Dr. Gábor László: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak volt egy olyan javaslata a határozati javaslat 

2./ pontjában, hogy egyeztetésekre kerüljön sor, szerinte ezekre sor is fog kerülni mielőbb, lehet 

hogy már holnap. Ehhez képest az A. verziót javasolja elfogadásra a bizottságokkal 

párhuzamosan és egyetértésben azzal, hogy a benne szereplő összegek megemelkednének, ha a 

tetőszigetelésre is sor kerülne. Ez viszont azt jelenti, hogy a saját forrás összege az A. verzióban 

7,9 millió Ft, ezt 9 millió Ft-ra kellene emelni. A második saját forrás összegét, amely az óvodai 

feladat-ellátás épületrész felújítására szólna, azt pedig az előterjesztés A. verziójában szereplő 

10,5 millió Ft-hoz képest 12 millió Ft-ban kellene meghatározni. 

 

Huszár Gábor: 

Így gondolta ő is, egyértelmű, hogy marad az A. változat a módosított összegekkel. 

 

Virányi Balázs: 

Úgy néz ki ez a dolog, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ha megcsinálják ezt a 

szigetelést, akkor évente minimum 600 ezer Ft megtakarítást lehet ebből realizálni a fűtésen. Ha 

nem bonyolult dolog kiszámolni azt, ha a legrosszabb esetet veszik figyelembe, hogy másfél 

millió Ft + 1 millió Ft-ot kell nekik hozzátenni + ÁFA, akkor is öt év alatt megtérülhet, utána 

pedig megtakarítást hoz nekik. Pont ezt az elemet ő nem hagyná ki ebből a beruházásból ezért. 

Ennél a napirendnél eljutott oda, hogy ellentmond saját magának, mert a korábbi időszakban neki 

komoly fenntartásai voltak a gyereklétszám alakulásával kapcsolatosan, hogy ez a legnagyobb 

hivatkozási alap hogyan lesz. Ezek most is megvannak, de meghajol a képviselő-testület múltkori 

döntése előtt és azt akarja, ha már egyszer megcsinálják, akkor úgy csinálják meg, hogy jó legyen 

az egész. Ezért kellene hozzátenni azt a plusz pénzt, amit a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság kért. Az más kérdés, hogy ez hogyan fog realizálódni, ha az Önkormányzati 

Törvényben bizonyos változásokat a jövő évben meghoznak. 

 

Huszár Gábor: 

A határozati javaslat 2./ pontjánál a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak van egy 

módosítása. 



 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a projektbe kerüljön be a tető 

hőszigetelése is és további egyeztetések történjenek a projekt kidolgozását illetően a 

kapacitásbővítés tekintetében. A 3./ pont lenne a jelenlegi 2./ pontban javasolt határozati javaslat. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

277/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fenntartó 

Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, NYDOP-5.1.1./B-11 kódszámú felhívásra a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16) felújítása céljából, azzal, 

hogy a projekthez / fejlesztéshez szükséges valamennyi költséget Szentgotthárd Város 

Önkormányzata biztosítja a Kistérségi Társulás költségvetésében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 

Dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

épület felújítására a pályázaton való indulásnak megfelelően az engedélyezési szintű építész 

tervek, villamos, gépész szakági kiviteli tervek elkészítésére legfeljebb (bruttó) 1 millió Ft 

összeget biztosít a 2011. évi költségvetés tervezési keretének terhére. A projekt kiegészül a tető 

hőszigetelésével és további egyeztetések történnek a projekt kidolgozását illetően a 

kapacitásbővítés tekintetében. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető  

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2012. évi pályázati 

alap terhére – biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást (bruttó) 9.000.000.- Ft 

összeg határig, továbbá az óvodai feladat-ellátás épületrész felújítására további (bruttó) 

12.000.000.-- forintot az ésszerűen le nem választható felújítások megvalósítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető  

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

  Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

 

 



III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

Huszár Gábor: 

Egyebek címszó alatt megkérdezi a képviselőtársait, hogy van-e valakinek közlendője? 

 

Labritz Béla: 

A rábatótfalui városrésszel kapcsolatban oszt meg egy-két gondolatot a közvéleménnyel. Minden 

rábatótfalusi lakosnak kifejezi köszönetét ebben az évben végzett munkáért, a hulladékgyűjtési 

akció kiválóan sikerült, melyből a kultúrházat felújították egy részben. Nagyon jól sikerültek a 

városrészi rendezvények, májusfa kitáncolása, városrészi napok, sportrendezvények, legutóbb 

pedig a múlt héten 90 százalékos állapotában elkészült a temető kerítésének a cseréje. A 

lakosságon kívül a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, illetve a városrészi önkormányzat 

valamennyi tagjának köszöni az éves munkáját. 

 

Huszár Gábor: 

Ígéretet tett arra, hogy nyilvánosan is megragadja az alkalmat és megköszöni azt a munkát, amit 

főleg legutoljára a temető kerítés felújításnál végeztek. Elnézést kér, megtette Labritz képviselő 

helyette, utólag is gratulál és köszöni a munkát. 

 

Dömötör Sándor: 

Az utóbbi időben többen is megszólították, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatott emberek 

nem lennének-e esetleg alkalmasak arra, hogy néhány frekventált helyen olyan utcatakarítást 

végeznének, ami igencsak ráférne a városra. Ami utat most is folyamatosan jár, siralmasan néz 

ki. Felújítottak egy orvosi rendelőt és annak a gyermekorvosi rendelője a Rákóczi utca felé néz, 

annak a járda és a közvetlen fala között egy gazerdő van végig. Nem tudja, hogy nem volna-e 

valaki alkalmas arra, igaz, már el van teljesen száradva, az idő megtette hatását, de rettenetesen 

csúfosan néz ki. Igaz, hogy időnként a bokor- és gyepűnyírásokat megcsinálják az orvosi rendelő 

környékén, de siralmasnak tartja azt, hogy műanyag palackok, csikkek garmadája van végig 

elszórva az orvosi rendelő körül is, de ugyanezt elmondhatja a Honvéd utcáról, az Árpád utcának 

ha innen mennek, a bal oldalán a sövény mellett. Tudja, hogy annak jó részét a Szakképző 

Iskolából kijövő diákok gondolkodás nélkül úgy szórják el a csikket, hogy még véletlenül sem 

dobnak egyet sem bele az ott elhelyezett szemetes kosarakba, csikktartókba. Mondaná a Bethlen 

Gábor utcát. Megszólították, hogy láttak-e az utóbbi húsz évben abban az utcában utcaseprőt? 

Amikor még volt utcaseprő gép, az régóta nem működik, tönkrement. Abban az utcában azt 

mondták az emberek, teljes joggal mondták, hogy az ő utcájukban is éppen olyan magyar 

állampolgárok laknak, mint a másikakban. Őszintén megmondja, utcaseprőt egyet szokott látni, a 

rábafüzesi gyereket, aki a főtéren jár egy kukával, aki tisztességesen dolgozik. Elég sokat 

közlekedik, többet nem látott. Főleg az Őrség áruház előtti rész egy-egy szombat estétől vasárnap 

reggelre amíg jó idő volt, botrányosan nézett ki, mert a padok környékén elszórva szotyi, tökmag, 

nylonzacskók, palackok. Tudja, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat nem olyan 

munkaidő berendezkedéssel van, hogy vasárnap reggel nekiálljon takarítani, nagy ünnepek, vagy 

vásárok után van ilyen általános takarítás. Lehet, hogy autóból nem látszik, de aki gyalog vagy 

kerékpárral közlekedik, észrevenné, hogy nem olyan szépek a városuk útjai, járdái, mint ahogy 

szeretnék. Ezt nagyon sokan elmondták már. 

 

Huszár Gábor: 

A nyílt ülésüket végigbeszélték. Tisztelt szentgotthárdiak, kistérségben élők! A közelben 



mindenszentek, illetve halottak napja alkalmából kívánja nekik és a teremben jelenlévőknek is, 

hogy minél több időt töltsenek szeretteikkel együtt békében és nyugalomban. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni, hogy követték munkájukat és a 

nyílt ülést 17.26 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Dr. Haragh László  Dömötör Sándor 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

636-28/2011. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án 17.03 

órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

    Dr. Sütő Ferenc, Labritz Béla, 

    Vadász József 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. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

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

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy 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 17.04 órakor a közmeghallgatást 

bezárja, a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 



Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Dr. Haragh László  Dömötör Sándor 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


