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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én 14.00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester (16.44 órától16.48 óráig távol volt), 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Dr. Sütő Ferenc, 

    Vadász József, Virányi Balázs 

és Labritz Béla képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető, 

    Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 14.43 órától 15.52 óráig, 

Király Lajos, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetője 14.59 órától 15.13 óráig, 

Végvári János rendőr alezredes őrsparancsnok 15.13 óráig, 

Kecsmár István rendőr alezredes 15.13 óráig. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és Vadász József képviselő. 

 

Meghívott vendégek: 
Bajdó Bettina és Szilágyi József, a Vas Népe napilap újságírói, 

Treiber Mária, a Szentgotthárdi Körkép újság szerkesztője, 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

Csendesné Kóbor Ildikó, az Önkormányzat könyvvizsgálója, 

Király Lajos, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 



vezetője, 

Végvári János rendőr alezredes őrsparancsnok, 

Szendrődi Barnabás rendőralezredes, rendőrségi főtanácsos, 

kapitányságvezető, 

Dr. Simon Margit, a Gotthárd-Therm Kft ügyvezető igazgatója, 

Intézményvezetők: 

Bedics Sándor III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, 

Molnár Piroska Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója, 

Kovács Tiborné SZEOB igazgatója, 

Fábián Béláné Városi Gondozási Központ vezetője, 

Dr. Mesterházy Mária Rendelőintézet Szentgotthárd 

intézményvezető főorvosnője, 

Uhor Anita Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott 

intézményvezetője, 

Csukly Gergely SZOI Takács Jenő Zeneiskola tagintézmény 

vezetője, 

Kocsisné Takács Éva SZOI Széchenyi István Általános Iskola 

intézményegység vezető helyettese, 

Vassné Juhász Enikő SZOI Arany János Általános Iskola 

intézményegység vezető helyettese, 

Balogh Éva SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 

intézményegység vezető helyettese, 

Tóthné Köncz Valéria SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola 

tagintézmény vezetője. 

 

A helytörténeti pályázat eredményhirdetésén megjelentek: 

 

    Szép Renáta ügyintéző, 

    Domiter Judit ügyintéző, 

    Horváth Zsuzsanna és Katona Beáta felkészítő tanárok, 

Általános iskolai és gimnáziumi tanulók: Dancsecs Ábel, Nemes 

Tamás, Háklár Nóra, Kocsis Dóra, Nagy Ottó, Tamaskó Marcell, 

Weidl Ákos, Lovenyák Nikolett, Kálmán Kata, Németh Cintia, 

Forján Anett, Kulcsár Sára, Sömenek Dóra, Lang Márk. 

 

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 kedves 

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

megnyitja. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítvány? 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a napirendek közé ,,A Könyvtár kérelme a TÁMOP 

3.2.13-12/1 pályázaton való részvételre”, a ,,NYDOP-2.1.1/A, B-12 projektötlet benyújtása”, 

valamint az ,,Együttműködés jóváhagyása” című előterjesztések megtárgyalását, valamint a 

,,Tóth Lászlóné kérelme” című előterjesztést zárt ülésen javasolja megtárgyalni. 

 

 

 



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

79/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé ,,A Móra 

Ferenc Városi Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton való részvételre”, az 

,,NYDOP-2.1.1/A, B-12 projektötlet benyújtása”, valamint az ,,Együttműködés jóváhagyása” 

című előterjesztések megtárgyalását, valamint zárt ülésen tárgyalja meg a ,,Tóth Lászlóné 

kérelme” című előterjesztést. 

 

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) 

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

2./ Napirendi pont: 

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

A szenvedélybetegségek jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati fellépés 

lehetőségeinek vizsgálata – különös tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésre. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása. 

Előadók: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 



Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezése: 7. sz. melléklet 

Könyvvizsgálói jelentés: 8. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

Az idegenforgalmi intézkedési terv felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári nyitva tartása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való induláshoz. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Helytörténeti feladatok, a Honismereti Klub beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának pályázata az ,,Idősbarát Önkormányzati Díj” 

elnyeréséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 



7./ Napirendi pont: 

Meghatalmazás projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a projektek pénzügyi 

megvalósításnak időbeli ütemezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. 

évi tevékenységéről. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

A sporttelep fenntartása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

12./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

2012. évi lakossági szilárd hulladékkezelési szolgáltatási díj módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

15./ Napirendi pont: 

Folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 3214 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Megállapodás véglegesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

Pedagógus díszoklevél adományozása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

A Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton való részvételre. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

21./ Napirendi pont: 

NYDOP-2.1.1/A, B-12 projektötlet benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 30. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 31. sz. melléklet (a két bizottság rendkívüli ülésén tett javaslata) 

 

22./ Napirendi pont: 

Együttműködés jóváhagyása. 



Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 32. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

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) 

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti a két ülés között történt polgármesteri beszámolót. 

 

Március 29-én az Őrség Határok Nélkül Egyesület fórumot tartott a Darányi Ignác tervvel 

kapcsolatban, amelyen Tieger Gábor településfejlesztési ügyintéző vett részt. 

 

Március 29-én a III. Béla Szakképző Iskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális 

Pedagógiai Szolgáltató Központja közösen rendezte meg a „Szerethető matematika” megyei 

versenyét a szakközépiskolások és szakiskolások számára. A rendezvényen Kovács Andrea, a 

Jogi és Pénzügyi Bizottság tagja képviselte az Önkormányzatot. A szentgotthárdi diákok 

rendkívül szép eredményt értek el ezen a versenyen. 

 

Március 30-án Szentgotthárdon került sor a Körmend-Szentgotthárd-Vasvár és környéke 

Igazgatói Munkaközösség 60 éves jubileumi értekezletére. A rendezvényt V. Németh Zsolt, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A 

résztvevők előadást hallhattak Kozó József munkaközösség-vezetőtől, Szilágyi Istvánné 

főosztályvezetőtől, Iker János igazgató úrtól, Kovács Tilda polgármester asszonytól, illetve Bebes 

István polgármester úrtól. 

 

Március 30-án a szentgotthárdi mentőállomáson az Életfa Baráti Körrel közösen adták át a 

mentőállomás dolgozóinak azokat a mentéstechnikai eszközöket, amelyeket a Vas Megyei 

Mentésügyi Alapítvány az Estély bevételéből vásárolt meg. Az ünnepélyes átadón részt vett Dr. 

Lórántfy Mária orvos igazgató asszony, Köcse Tamás vezető mentőtiszt, valamint Bana Tibor 

országgyűlési képviselő. 

 

A „Határon átnyúló Mobilitás Burgenland-Nyugat-Magyarország, Európai Uniós osztrák-magyar 

projekt egyik fő feladata a határon átnyúló mobilitás és elérhetőség javítása, ezért április 2-án a 

GYSEV környékbeli településeken tartott terepbejárásán vett részt. A bejárás alkalmával 

áttekintették a különböző forgalomra (gyalogos-kerékpáros, személygépkocsi, tehergépkocsi) 



jelenleg rendelkezésre álló utakat, illetve a települések fejlesztési terveiben meglévő 

elképzeléseket, de kitértek az egyes határpontokon található épületekkel kapcsolatos közép- és 

hosszútávú elképzelésekre is. 

 

Április 3-án Ágh Ernőné főigazgató asszonnyal tárgyalt. 

 

Április 4-én Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal a Parlamentben megrendezett turisztikai nyílt 

napon vettek részt. 

 

Április 5-én Bükön a Fejlesztések a fürdő- és gyógyturisztika területén című konferencia 

előadásait hallgatták meg Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal. 

 

Április 6-án  Dr. Tiborcz János vas megyei rendőrfőkapitány urat látta vendégül. 

 

Április 10-én Gergina Szabolccsal, a Humán- Társ Személyzeti Tanácsadó Kft, az egyik 

legdinamikusabban fejlődő munkaerő kölcsönző- és közvetítő iroda ügyvezetőjével tárgyalt, 

majd Németh Józseffel, az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatójával 

egy munkaebéden vett részt. 

 

Április 10-én Szombathelyen a TISZK ülése volt, a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

Társulási Tanácsának ezen az ülésen az átalakuló és újjászerveződött TISZK közgyűlése 

elnökévé választotta őt. 

 

Április 11-én Kovács Tibornéval, a SZEOB vezetőjével Beltincibe utaztak óvoda és bölcsőde 

területek belső kialakításának tapasztalatcseréjére. 

 

Ezt követően április 11-én Zágorhidi Czigány Balázzsal a kolostorépület felújításának 

lehetőségeit vitatták meg. 

 

Szintén ezen a napon délután tartotta ülését a Szentgotthárdi Bűnmegelőzési Bizottság. 

 

A bizottság ülése után a sportvezetőkkel a 2012. évi sportfinanszírozás kérdéseit tárgyalták meg a 

jegyző úrral. 

 

Április 12-én Budapesten részt vett a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal 

korszerűsítési projekt keretében a motorvonat szállítási szerződés ünnepélyes aláírásán. 2013. és 

2014. évben négy teljesen új vonat fog ezen a nyomvonalon közlekedni. A rendezvényt követően 

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszonnyal az állomás melletti P+R parkolókról beszéltek, 

tárgyaltak. Nagy valószínűséggel ezek a munkálatok ez évben elkezdődnek az állomás mellett. 

Ezen a rendezvényen találkozott Svájc magyarországi nagykövetével, a luzerni projekt itt szóba 

került. 

 

Április 13-án Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr képviselte az Önkormányzatot 

Csörötnek község árvízvédelmi fejlesztésének projekt megnyitóján. A rendezvényen tiszteletét 

tette V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint Gaál Róbert, a 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese. 

 



Április 17-én Markovics Tiborral, az Örségi Nemzeti Park igazgatójával folytatott megbeszélést, 

majd Dr. Kohut Viktorral, a Vasivíz Zrt. új igazgatójával a farkasfai és a máriaújfalui projektről 

egyeztettek. 

 

Április 18-án egy fő tett állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatalban. 

 

A délelőtt folyamán a Járműipari Mechatronikai Központ egyeztető ülését a Polgármesteri 

Hivatal Nagytermében rendezték meg. 

 

Ezen a napon a Szlovén Konzulátuson a 24 város projekt szlovén oldali polgármesterivel tárgyalt 

és tartott tájékoztatót Szentgotthárd jövőjéről. 

 

Ugyanezen a napon Kaziczy Jenővel, az Országos Villamostávvezeték Zrt. vállalkozási 

főmunkatársával energetikával kapcsolatos tárgyalást folytattak. 

 

Április 19-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral részt vettek a Szentgotthárdi Ipar Park kft 

közgyűlésén. 

 

Délután az őriszentpéteri és szentgotthárdi kistérség polgármestereit hívta össze egy fórumra, 

amelynek célja az volt, hogy a tervezett helyi fejlesztésekről, azok várható térségi hatásairól  és a 

járások szervezéséről tájékoztatást nyújtsanak. 

 

Április 20-án és 21-én a polgármesteri tárgyaló falaira felkerültek a Dorfmeister festmények 

digitalizált másolatai. A képeket ünnepélyes program keretében május 5-én mutatják be a 

városnak, a rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

 

Április 21-én rendezte meg a Vasi TISZK a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium számára 

kiemelt rendezvénynek számító Nemzetközi Asztalos Versenyt. A program során körbevezette a 

Hivatalban a verseny vendégeit, majd részt vett délután az eredményes díjkiosztó ünnepségen. 

 

Április 24-én tartotta soron következő ülését Szentgotthárd Idősügyi Tanácsa. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Befektetési Főosztályától kapott levél, amelyet Solt Tamás 

gyárigazgató kapott, hivatalos kérdést tett fel a 8-as és 86-os útfejlesztésekkel kapcsolatban. Az 

április 12-én keltezett levél a következőket tartalmazza, néhány mondatot olvas fel belőle. A 86-

os főút Vas megyei Körmend alatti szakasza burkolaterősítése 2012-13-ban valósulhat meg, még 

a főút Nádasdi, Hegyhátsáli és Katafai elkerülő szakaszának kivitelezése területszerzés és 

régészeti eljárások lezárását követően legkorábban 2013-ban kezdődhet meg. Körmend feletti 53-

57 km-es szelvény kétszer kétsávosra bővítésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására 

várhatóan 2012. 2. negyedévében kerül sor. A 8-as autópálya Körmend Kelet országhatár, 

Körmend keleti része és Rábafüzes rész közötti szakasz környezetvédelmi engedélynek kiadása 

folyamatban van. Az építési engedély kiadása legkorábban 2014. I. félévében várható, míg a 

kivitelezés 2015. megelőzően nem kezdődhet meg. Tekintettel a térségben megvalósuló 

beruházásokra, valamint az azokhoz vezető utak felújításának és megerősítésének fontosságára a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a régiós útfejlesztéseket kiemelten kezeli. A levél Solt Tamás 

igazgatónak jött, aki neki továbbadta és engedélyét adta, hogy ezt közzétegye, ezek az adatok a 

hivatalosak. Az alapvető jogok biztosának felhívása egy hónappal ezelőtt is beolvasásra került. A 



gyűjtőláda megtalálható a Polgármesteri Hivatal alagsorában, illetve a Fővárosi Önkormányzat 

Pszichiátriai Betegek Otthonában. Prof. Dr. Szabó Máté Szentgotthárd városában és a környékén 

vizsgálja a gazdasági válság közepette tapasztalható környezeti, nemzetiségi és szociális 

jelenségeket, illetve ezeknek a hatásait, ezzel kapcsolatban lehet panasszal élni. A láda április 17-

től május 2-áig lesz kihelyezve az említett helyeken, illetve ha valaki nem tudja a panaszát a 

ládába eljuttatni, május 4-éig postára lehet adni az Alapvető Jogok Bizottság Hivatalához 

Budapest, Nádor utca 22. Amennyiben nem tartoznának az emberi jogok biztosának hatáskörébe 

azok a panaszok, melyek eljuttatásra kerülnek, Szabó Máté professzor írja a levélben, hogy 

továbbítani fogja az illetékes hatóságokhoz az ügyeket, melyek hozzá nem tartoznak. Ezzel 

kapcsolatban egy személyes meghallgatásra nyílik lehetőség, az időpontok az újságban és a 

honlapon is fent lesznek, a tervezett időpont május 17-e 10.00-14.00 óra között a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal Refektóriumában. Ami nem tartozik a hatáskörbe, 1989. október 23-a előtt 

indult ügyek, jogerős határozat, amit 1 évnél régebben hozott meg a hatóság és az ügy elbírálása 

ügyészi, illetve bírói hatáskörbe tartozik. Ünnepi ceremónia következik abból az alkalomból, 

hogy 2011. december 1-én Szentgotthárd Város Önkormányzata helytörténeti pályázatot hirdetett 

felső tagozatos és középiskolai diákok számára. A pályázati felhívás a város honlapján 

megtalálható. Összesen 8 pályamunka érkezett, valamint a munka rendkívül színvonalasra 

értékelődött a szakemberek által. A Honismereti Klub tagjai vállalták a beadott pályaművek 

elbírálását és ennek az eredményhirdetése következik.  

 

A helytörténeti pályázat eredményhirdetésén résztvevő Szép Renáta és Domiter Judit ügyintézők, 

Horváth Zsuzsanna és Katona Beáta felkészítő tanárok, valamint a diákok 14.27 órakor távoztak 

az ülésről. 

 

Huszár Gábor: 

Egy hatoldalas anyag van nála, versenyeredményt takar a szentgotthárdi iskolák részéről. Minden 

tanuló és nevelő megérdemelné, hogy egyenként felolvassa, ezeket az eredményeket láthatóvá 

fogják tenni a honlapon. Diáknak és felkészítő tanárnak gratulál az elmúlt évben elért 

eredményekhez. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

80/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló 

beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor 14.29 órakor megszakítja a nyílt ülést és közmeghallgatást rendel el. 

A képviselő-testület 14.30 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 



2./ Napirendi pont: 

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Amennyiben kérdés van, a teremben helyet foglalók megpróbálnak választ adni rá. Kéri, a 

meghívott vendégek néhány gondolatban tájékoztassák a testületet az anyagon felül. 

 

Végvári János: 

Szentgotthárdon tavaly kismértékben, kb. 6 %-kal emelkedett az ismerté vált bűncselekmények 

száma. Előző évben 44 %-os emelkedés volt, az emelkedési szint megállt. Ez érdekes, mert a 

Rendőrőrsnek nagy létszámhiánya volt a tavalyi évben, amiatt a közterületen 10 %-kal 

kevesebbet voltak, illetve 15 %-kal kevesebb szolgálati órát tudtak teljesíteni. Úgy gondolja, ha 

nem lett volna létszámhiányuk, nincs a bűncselekmény szám emelkedés. Az éve elején a 

létszámhiányt megoldották. Szentgotthárdon tavaly nem vált ismertté különösen súlyos 

bűncselekmény, nem történt emberölés és annak kísérlete, sem rablás, ennek köszönhetően a 

lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő volt. Közlekedésbiztonsági helyzetben egy halálos 

balesetet regisztráltak, ami közigazgatásilag Szentgotthárdhoz tartozik, de nem Szentgotthárd 

területén történt. A sérülések számában minimális emelkedés volt, benne vannak az országos és 

EU-s elvárásoknak, ez köszönhető annak, hogy nemcsak az iskolában folytatnak baleset 

megelőzési tevékenységet, hanem már az Óvodában is. Idén sikerül a bűncselekmények számát 

csökkenteniük, ebben biztos. Tavaly sikerült a gépkocsi sorozat feltörőt elfogniuk, aki nemcsak 

Szentgotthárdon, hanem Körmenden, Szombathelyen és más megyében is követett el 

bűncselekményeket. Szentgotthárdon 30 bűncselekményt írtak a rovására, azóta megszűntek a 

gépkocsi feltörések. 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

Több városlakó megkereste és elpanaszolták, hogy az esti órákban félnek kimenni az utcára. 

Tudvalevő, hogy a városban megnövekedett az itt tartózkodó külföldi állampolgárok száma. Az ő 

nevükben is kéri a Rendőrségtől a fokozottabb járőrözést, illetve ha a személyi állományuk is 

lehetővé teszi, a fokozottabb közterületi jelenlétüket. 

 

Vadász József: 

Tavalyi évben a napirendhez hozzászólt, hogy Szentgotthárdon nagymértékben megnövekedett a 

gépkocsi feltörések száma. Gratulál a Rendőrőrs munkájához, hogy ezt a problémát hatékonyan, 

gyorsan megoldotta. Az emberek biztonságérzete ezzel nagymértékben javult. Sütő képviselő 

felvetéséhez hozzáteszi, hogy a Rendőrség maga nem tudja megoldani, összefogásra van szükség 

a Polgármesteri Hivatal részéről és nagy a felelősségük a szállásadóknak. 

 

Végvári János: 

A városban februárban jelentek meg eltérő kultúrájú schengeni állampolgárok, tehát román 

állampolgárok. Kihangsúlyozza, hogy schengeni állampolgárok, hogy ha ők nem követnek el 

semmilyen jogsértést, nincs jogalapjuk intézkedni. Ha nem schengeni állampolgárok lennének és 

ha kisebb súlyú bűncselekményt, illetve szabálysértést követnének el, a régi rend szerint 

lehetőség lenne őket Magyarország területéről kiutasítani. Nincs ilyen lehetőségük. Információja 



szerint ezek a román állampolgárok azért jönnek Szentgotthárdra, hogy itt olcsó 

szálláslehetőséget kapnak, szentgotthárdiak adják ki a szállást, lehet, hogy azok a 

szentgotthárdiak, akik este félnek az utcán tőlük, de napközben ők a szállásadók. Engedély nélkül 

is árulnak ezek a románok és a szentgotthárdiak vásárolnak tőlük. Az elmúlt időszakban több 

mint 40 esetben intézkedtek velük szemben, kb. 20 alkalommal szabálysértési eljárást, illetve 

bűntető eljárást kezdeményeztek, illetve helyszíni bírságokat különböző kihágásokért, 

koldulásért, engedély nélküli árusításért, közterületi szabálysértésért. Ennek ellenére úgy 

gondolja, ez nem elsősorban rendőrségi feladat, hogy a városból eltüntessék őket, mert nem lehet 

így eltüntetni őket. Ha nem kapnának itt olcsó szállást és nem lenne lehetőségük kijárni 

Ausztriába dolgozni, pontosabban koldulni, illetve feketén dolgozni, akkor nem itt lennének, 

hanem Mátészalkán. 

 

Huszár Gábor: 

Hozzáteszi, a Közbiztonsági Közalapítvány ülésén kapitány úrtól és a főkapitány úrtól is 

elhangzott, hogy Ausztriában nem törvényileg tiltott tevékenység a koldulás. Ha ezek az emberek 

reggel kimennek Ausztriába és ott nem követnek el bűncselekményt, akkor becsöngethetnek 

osztrák lakásokba és mondhatják, hogy segítsenek rajtuk, kérnek 5-10-20 Eurót, folytathatja a 

koldulást. Kéri, fogadja el a rendőrkapitány, előfordul egy olyan tukmálási tevékenység, a 

portékájukat erőltetve próbálják eladni magyar állampolgárokra vagy a Szentgotthárdon járó 

külföldi állampolgárokra, ez nem megengedett Szentgotthárdon, fel kell ez ellen lépni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Vadász képviselő megszólította a Polgármesteri Hivatalt, erre reagál. Amennyiben ezek az 

emberek a közterületen csoportosulnak és ott jogellenes dolgot követnek el, a Rendőrségen kívül 

a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete az, amelyik el tud járni. Volt rá több esetben példa, 

hogy közterület-felügyelők is intézkedtek. Ha rendellenességet tapasztal valaki a közterületen, 

akkor a közterület-felügyelőket is keresheti. Ennél többet e kérdésben nem lehet tenni, ezek az 

emberek albérletben vannak, nem olyan kereskedelmi szálláshelyen, amelyik a Polgármesteri 

Hivatal által ellenőrizhető. A lehetőségek ilyen szempontból a Hivatalnál is korlátozottak. A 

Rendőrséggel összefogva is több esetben felléptek, ennyit tudtak tenni és ennyit tudnak tenni a 

jövőben is. 

 

Huszár Gábor: 

Úgy érzékeli, az elmúlt időszakban csökkent az itt lévő román állampolgárok száma. A Húsvét 

körüli dömpinghez képest úgy érzékeli, hogy csökkent a jelenlétük, de lehet, ez csak egy 

szubjektív megítélés. 

 

Dömötör Sándor: 

Felhívja a figyelmet, hogy az azonos közlekedési tiltó tábláknál azonos mértékben bírálják majd 

el a kihágásokat. A CBA mögötti területen van egy megállni tilos tábla áruszállítás kivételével 

kiegészítő táblával. Egy hölgy itt rövid időre vásárlás céljából megállt és megbüntették teljes 

joggal, ki is fizette. A Széll Kálmán téren a szökőkút környékén van egy útszakasz, a megállni 

tilos tábla kint van áruszállítás kivételével, mindennap rendszeresen reggeltől estig 3-4 autó 

állandó jelleggel ott áll. Az út szűk, ami mellett park van. Tavaly a park szélére termésköveket 

rakattak le azért, hogy ne menjenek rá a járművek. Kérése, hogy ezen autókat, melyek nem 

áruszállítási céllal parkolnak ott, nem azonnal megbüntetni őket, egyszer figyelmeztetni és utána 

meg kell büntetni őket, mert ez a tábla mindenkire vonatkozik. A Rákóczi utca és Deák Ferenc 



utca lakói nevében kéri a Rendőrőrsöt, hogy különösen a hétvégeken az éjszakai órákban több 

ízben járőrözzenek azokon a területeken, mert rendszeresen egy ingajárat van az utca a Rákóczi 

Ferenc utca 9-12. és a Gösser vagy a Rock Cafe közötti részen. Nem a vendéglátósokkal van 

gondja, nem a vendéglátó egységből kiszűrődő hangra gondol, hanem az utcán akik a 2-3 

vendéglátóhely között közlekednek, ordenáré módon viselkednek, nyomdafestéket nem tűrnek el 

a mondatok, melyek ott éjszakánként elhangzanak. Ezekben az utcákban lakók is megérdemlik, 

hogy hétvégén tisztességgel tudjanak pihenni. 

 

Dr. Simon Margit, a Gotthárd-Therm Kft ügyvezető igazgatója 14.43 órától van jelen az ülésen. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Dömötör képviselő részéről az egyik felvetése a szökőkút körüli területtel kapcsolatosan hangzott 

el. Itt néhány héttel ezelőtt a közterület-felügyelőkkel úgy döntöttek, hogy ismételten 

megpróbálnak az ottani parkolásnak véget vetni. Próbálták a humánus módszert követni, hogy 

azokat a gépkocsi tulajdonosokat, akiknek ott üzletük vagy lakásuk van, őket személyesen 

megkeresték a közterület-felügyelők és kérték őket, hogy vigyék onnan el az autójukat, mert 

amennyiben ez nem megy, akkor kénytelenek lesznek bírságolni. Az ő információi szerint itt 

javult a helyzet, bár személy szerint nem tud kijutni délelőtt a Hivatalból. A holnap reggeli 

megbeszélésükön erről mindenképpen szót fognak váltani és ha a helyzet újból nem jó, akkor 

hatékonyabb, hathatósabb intézkedést fog tőlük kérni. Biztos, ha azt a kis útszakaszt sokan 

parkolónak használják, akkor ott igen nehéz helyzetbe kerülnek, akik közlekedni akarnak. Az 

említett köveket nem tavaly, hanem jó pár évvel korábban rakták ki megvédendő a gyepesített, 

füves területet és úgy tűnik, azok hatékonyak is voltak. Ami pedig a vendéglők körüli 

szakaszokon élőknek a nyugalmát illeti, több vendéglővel kapcsolatosan folynak eljárások a 

Hivatalban, a vendéglátóegységek nyitva tartásának a korlátozására bizonyos keretek között lehet 

lehetőség, de ez hosszadalmas bizonyítást igényel. A kollégák érdekes jelenséget írnak le azóta, 

hogy a vendéglőkben tilos a dohányzás, a vendégek kimennek a vendéglő elé dohányozni és 

emiatt azokon a helyeken is megnőtt az utcai hangoskodás, ahol korábban ez nem nagyon volt. 

Ez pedig azért történt, mert bent érvényt szereznek a dohányzási tilalomnak – ennek 

köszönhetően jól lehet ma a szentgotthárdi vendéglőkben tartózkodni, nem lesz az ember 

cigarettabűzös és nem lesz rosszul az ottani fojtogató levegőtől – viszont ez újabb problémát szül. 

Úgy látszik, új problémák helyeződnek ki a közterületekre. Ahol eljárások vannak folyamatban a 

Hivatalban, ott ennek a végére fognak járni és ha valóban olyan zavarásról van szó, akkor 

korlátozni fogják az éjszakai nyitva tartást, de ehhez bizonyítási eljárásokat kell még folytatniuk.  

 

Huszár Gábor: 

Szorosan a közrendhez, közbiztonsághoz kapcsolódik, amit Dömötör képviselő és a jegyző 

mondott, van egy szakasz, a CBA melletti kis bevezető rész. Labritz képviselővel és Fekete úrral 

elmondhatják, hogy indul a gát átépítése, több mint 300 millió Ft-os projektről van szó. Jövő 

csütörtökön 10 órakor vízleeresztés meder szemrevételezéssel megkezdődik a projekt. A Hivatal 

és minden képviselő egyik legfőbb gondja, a kivitelezőknek is, hogy hogyan tudják a kivitelezést 

a város életében legkevésbé zavaró körülmények között megtenni. Tegnap útbejárás volt, hogy 

mely lehet az útszakasz, amelyen a kövek és a földszállítás a legkevesebb galibát okozzák. Egy 

elképzelés szerint a buszmegállótól nem egyenesen a Rába felé az emeletes házak és a garázsok 

között menne le a forgalom, hiszen ott nagyon sok lakót érintene, hanem visszajönnek a híd felé 

és a mozi és a CBA közötti rövid szakaszon bemenne az autó és ott egy magánterületen keresztül 

rámenne a töltésre és onnan hátulról lenne a gát az autókkal megközelítve. Ami szándékuk és 



keresztül viszik, 20-30-40 tonnás autók fogják a termésköveket szállítani, de ezeket nem engedik 

be a városba, hanem előírják azt, hogy egy depót kell létesíteni és a város területére csak 

kisteherautókkal lesznek a terméskövek beszállítva. Határozott akaratuk, hogy a város életében a 

legkisebb fennakadást okozzanak ezzel az építkezéssel. 

 

Végvári János: 

A jegyző megválaszolta a képviselő által feltett kérdést. Ezzel kapcsolatban ígéri, hogy fokozni 

fogják a járőri tevékenységet a Rákóczi és a Deák Ferenc utcában, mindenképpen ott akarnak 

lenni, ahol rendzavarás vagy csendháborítás van. 

 

Virányi Balázs: 

A közterületi problémakörön akar gondolkodni. Korábban abban gondolkodtak, hogy itt komoly 

segítség lenne, ha kamerarendszer lenne kiépítve a városban. Ehhez nincsenek megfelelő 

leginkább pályázati lehetőségek. Az lenne a javaslata, hogy kistérségi szinten vagy több 

Önkormányzatot  megkeresve és összefogva meg kellene fogalmazni vagy a Belügyminisztérium, 

vagy más szerv felé egy olyan javaslatot, hogy vegyék napirendre felső döntéshozatali szinten 

azt, ha ilyen pályázatot kiírnak és ezen tudnak indulni a települések, akkor ez majd megtakarítást 

tud hozni a közrend fenntartással kapcsolatos költségekben. Előbbre lehetne akkor jutni e 

kérdésben. Fogalmazzanak egy levelet felfelé, amiben elmondják, hogy nincs pénzük rá, de 

kellene és ha ezt megcsinálják, az mindenkinek jó. 

 

Huszár Gábor: 

Lehet egy alulról jövő kezdeményezés, de abban ő nem bízik, hogy az ő levelük a legmagasabb, 

ilyen szinten meghallgatásra talál. Keresni kell azokat a pályázati lehetőségeket, amivel egy 

kamerarendszer kialakítása szóba kerülhet. 

 

Végvári János: 

Egy hónapos dolog, Rönök és Magyarlak községek polgármesterei kezdeményezték, ők találtak 

ilyen pályázatokat, egyik a Belügyminisztérium pályázata, a másik pedig más jellegű pályázat, 

ahol térfigyelő kamerarendszerek felszerelését segítik elő. Mai napig is vannak ilyen pályázatok, 

holnap lesz kistérségi ülés, beszélni kell a polgármesterekkel, ők fognak segíteni 

Szentgotthárdnak is, ezt hogyan lehet megtalálni. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Köszönetét tolmácsolja a háziorvosi rendelő munkatársainak, akik panasszal éltek és a Hivatal 

gyorsan intézkedett a panasz kapcsán. Az orvosi rendelőt a Széll Kálmán tér felől megközelíthető 

udvaron a rendelő falát a gyerekek labdával rongálták, randalírozás folyt az udvaron, megszűnt ez 

a probléma a Polgármesteri Hivatal intézkedése kapcsán és a rongálások helyreállításra kerültek. 

A rendelő is köszöni ezt a hathatós és gyors intézkedést. 

 

Huszár Gábor: 

Határozottan kéri, amennyiben lehetőség nyílik rá, a következő tanévtől a D. A. D. A. programot 

próbálják meg feléleszteni Szentgotthárdon. Tudja, hogy ez elsősorban humán erőforrás kérdése, 

nem is annyira anyagi kérdés, lehetőséget fognak tudni biztosítani az intézményeknek arra, hogy 

a néhány 100 ezer Ft-os hozzájárulás ott legyen a kasszában. A jelenlévő meghívott vendégektől 

azt kéri, hogy próbáljanak meg olyan agilis, fiatal, gyerekekkel jól kommunikáló munkatársakat 

az állományba felvenni, akik az iskolákban ezt a programot tovább tudják vinni. 



 

Kecsmár István: 

A kapitányságvezető nevében megköszöni a meghívást és elnézést kér a kapitány úr nevében, 

mert más értekezlet miatt nem tudott megjelenni az ülésen. Az ő értékelése alapján a 

szentgotthárdi Rendőrőrs működése jó, a kapitányság egyik legjobban működő Rendőrőrse. 

Megköszöni a jó együttműködést az Önkormányzat és a Rendőrség között. 

 

Király Lajos: 

Tájékoztatásként elmondja, a 128/2011. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 

állami tűzoltósággá váltak január 1-ével. Április 1-ével megkapták a kinevezésüket, beosztásukat. 

Körmend Város Tűzoltósága megszűnt, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az új nevük, ennek ő a kirendeltség vezetője. Három 

szakmának három felügyelője lenne, tűzvédelmi felügyelő, iparbiztonsági felügyelő és 

polgárvédelmi felügyelő. A hatósági osztályon szakhatósági hatósági munka folyna. A Tűzoltó 

Parancsnokságon megmaradna a név és a funkció. Itt történik a tűzoltás, műszaki mentés, 

kárelhárítás. A régi értelemben vett polgári védelmi kirendeltségek a Tűzoltó Parancsnokságba 

kerültek beolvasztásra. Ennek a lényege, hogy amennyiben havaria történik, a tűzoltók eloltják, 

megzsákolják, visszabontják és a polgárvédelmi kollégákkal kiegészülve a kármegelőzéseket 

végrehajtják. A megelőzésben van szerepe, hogy a helyi védelmi bizottságok és a védelmi tervek 

kidolgozása során az egyes településekre biztosítva legyenek a tervek. A Vas Megyei Katasztrófa 

Igazgatóság, az Opel Szentgotthárd Kft, valamint a Szentgotthárdi Önkormányzat 

együttműködési megállapodást írt alá 2012. márciusában. Lényege, hogy az Opel Kft biztosítja 

ingyen az elhelyezésüket a gyár területén, január 1-től négy fővel biztosítják az itt állomásozó 

szervnek a létszámát, valamint a felszereléseket. Az Önkormányzat olybá vett részt az 

egyeztetésben, fel kell készülni a változásokra, egyéb lehetőségekre és meg kellene vizsgálni azt, 

hogy a jelenlegi tűzoltó szertár átalakítása, bővítése esetén az elhelyezésük valósulhatna meg ott 

úgy, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is részt tudnának venni a kárelhárításokban. Az 

iparbiztonság új szakma, ez veszélyes anyagok szállításával, tárolásával, felhasználásával 

kapcsolatos tevékenységet fed, volt egy törvény, ami előírta, hogy március 1-ig kell a 

vas.katasztrofavedelem.hu lapon lévő jelentkezési lapot kitölteni és ennek megfelelően kell a 

katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni. E határidőt kitolták május 15-ig, 

vas.katasztrofavedelem.hu, valamint a katasztrofavedelem.hu internetes lapokon lehet 

tájékozódni. Akinek kellett volna és nem jelentkezik, bírságolásra számíthat. Tavaly kezdődött a 

lépcsőházi mizéria. Szentgotthárdon jöttek jelzések, csitították a tömeget, várják meg, míg a 

szabályozókat egyértelművé teszik. A fő szabály az országos tűzvédelmi szabályzat, ami 

megállapításokat tesz. Ehhez elkészült az Országos Tűzoltóság főfelügyelőjétől a 6/2012. 

szakmai állásfoglalás, ebbe van részletezve, mit hogyan kell értelmezni. E honlapokon példákat, 

kérdéseket és válaszokat lehet találni. A bejárati ajtó előtt lehet elhelyezni lábtörlőt, virágot el 

lehet helyezni a lépcsőházban, ahol a virág alja 1,95 méter felett kell hogy megjelenjen. Újságban 

szerepelt, a bácsi sérelmezte, hogy a kaktuszait be kell szedni a lépcsőházból. A lépcsőházaktól 

függően vannak szellőztetésre alkalmazott részek, ami nem a menekülés útvonalába esik, azokon 

a részeken ha nem szűkíti le annyira a közlekedést, lehet elhelyezni kerékpárt, babakocsit úgy, 

hogy a szellőztetés megoldható legyen. Mindenhol kézi ablaknyitási lehetőséget kell biztosítani. 

Tilos a közlekedőn bármilyen szekrény, ami éghető anyag tárolására alkalmas, valamint villamos 

berendezések, pl. hűtőszekrény, aggregátor, ami a működése során tüzet okozhat, valamint a 

menekítést akadályozza. Azt szokta mondani, aki ilyen házban lakik, hunyja be a szemét és 

próbáljon meg lejönni úgy, hogy valaki kíséri, akinek nyitva van a szeme. Ahol elakad, ott 



probléma van, az nem oda való. Ha tűz van, azt áramszünet követi, sötét lesz, füst lesz, innentől 

csak a tapogatózással történő közlekedés van. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

81/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Rendőrkapitányság 

Szentgotthárdi Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről, Szentgotthárd közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

szóló, az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

szabálysértési hatósága és Közterület-felügyelete, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a 

Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A szenvedélybetegségek jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati fellépés 

lehetőségeinek vizsgálata – különös tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésre. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

 

Dr. Haragh László: 

Kiemeli, hogy a drog prevenció nem elsődlegesen önkormányzati és hatósági probléma, hanem a 

családnak, környezetnek, a baráti közösségnek van ebben szerepe. 

 

Végvári János: 

Tavaly csökkenés tapasztalható Szentgotthárdon a kábítószer fogyasztásban, nem tudták a 

kemény drogot megfizetni a fogyasztók. Kábítószer terjesztőt és termesztőt fogtak el tavaly. A D. 

A. D. A. program jelentősége, hogy kábítószer ellenes felvilágosító munkaprogram az általános 

iskolákban. Iskolarendőr programon belül az iskolákban ott vannak. 15-16 éve jelent meg 

Szentgotthárdon a marihuána első változata, sajnos megmaradt. A terjesztőket enyhén bünteti a 

törvény, nincs visszatartó ereje. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



 

82/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete „A szenvedélybetegségek jelenléte 

Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati fellépés lehetőségeinek vizsgálata – különös 

tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésre” című beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Gábor László irodavezető 

 

Király Lajos Kirendeltség vezető, Végvári János rendőr alezredes és Kecsmár István rendőr 

alezredes 15.13 órakor távoztak az ülésről. 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezése: 7. sz. melléklet 

Könyvvizsgálói jelentés: 8. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak véleményezési kötelezettsége van a zárszámadást 

illetően, melyet felolvas. Ez a véleményezés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Huszár Gábor: 

Felolvas az előterjesztésből egy részt: ,,Összességében megállapítható, hogy a 2011. év rendkívül 

nehéz volt az Önkormányzat gazdálkodása szempontjából. Eredményesnek tekinthető az 

Önkormányzat és az intézmények, ill. közülük kiemelten a Móra Ferenc Városi Könyvtár és a III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégium pályázati munkája, melyek során olyan plusz forrásokhoz 

juthattunk, ill. juthatott az intézmény, amelyek a feladatok ellátáshoz, további szolgáltatások 

nyújtásához, valamint fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre adtak lehetőséget. Az önkormányzati 

feladatok és közszolgáltatások társulási szinten történő biztosítása, ill. megszervezése jó 

színvonalon, zökkenőmentesen valósult meg 2011. évben.” 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

83/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2011. évi Zárszámadásáról szóló könyvvizsgálói jelentés záradékában foglaltakat 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 



 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

15/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi 

zárszámadásáról. 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Az idegenforgalmi intézkedési terv felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Folyamatban van a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet megalakulása. Kérdezi, 

ez milyen szinten áll? 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy megadja a szót Dr. Simon Margit 

ügyvezető igazgatónak. 

 

Dr. Simon Margit: 

Jelenleg a kistérségi önkormányzatokkal és a város turizmussal foglalkozó vállalkozásaival 22 

vállalkozás nyitott arra, hogy a TDM Szentgotthárdon megalakuljon. A pénz nyitott kérdés. Nem 

áll össze az anyagi lehetőség, ami az egy fő foglalkoztatását biztosítaná a TDM részére, egy 

független személynek az alkalmazása nélkül a szervezet maga halott lenne. A Hivatalnál van az 1 

millió Ft, amit tavaly a PKKE kapott meg, ebben az évben nem volt ilyen elkötelezettség, 

átcsoportosításra kerülhetne ez a pénz. Turisztika, idegenforgalom és más pályázatoknál a helyi 

TDM megléte elvárás lenne kormányzati oldalról. Lehet, hogy 4 vagy 6 órás munkatárs 

foglalkoztatásával elindítható a szervezet, az irodát a fürdő adná. Bizonyos tárgyi feltétel nélkül 

nem tud a menedzsment működése megindulni. Kiadás a WEB lap kialakítása, létrehozása, erre 

tavaly a Lieder pályázatban pályáztak. 

 

Dr. Gábor László: 

Egy héten belül elbírálásra kerülnek a Lieder pályázatok. 

 

Huszár Gábor: 

TDM nélkül nincs turisztikai fejlesztési pénz. A TDM-et meg kell alakítani, hiszen ezen keresztül 

tudják a turisztikai fejlesztési pénzeket a térségbe lehívni. 

 

Virányi Balázs: 

A működéshez gyorsan kellene forrásokat találni. A PKKE egyesülettel az Önkormányzatnak 

megállapodása van az 1 millió Ft kapcsán, 3 oldalú egyeztetést kellene csinálni a PKKE, az 

Önkormányzat és a fürdő között, ebben kellene dönteniük. 

 

Dr. Simon Margit: 

A TDM-nek kellene az összeget átcsoportosítani, az SZMSZ elkészítésre került. Anyagi forrásaik 

lehessenek ahhoz, hogy a szervezet felálljon, az Egyesület regisztrációja pénzbe kerül. A 

működés megkezdése előtt is vannak költségek. TDM nélkül nem maradnak talpon. Ha az ipar 



mellett Szentgotthárd értékeit lovagolnák meg és ebből hoznának a városnak előnyt, profitot, 

akkor létre kell hozni egy helyi TDM-et, mert lehetőségek lesznek pályázati EU-s és hazai 

pályázati pénzek lehívására. Ha megvalósul a sportcsarnok felépítése, Győrön kívül nincs a 

Dunántúlon sport rekreáció és sport egészségturizmus. Támogatja az előterjesztés azon részét, 

hogy a mostani programokat meg kell éves szinten előre tervezni, honlapra kell rakni, egymásra 

kell építeni. Együtt tudnak tenni és mindenkinek lesz. Egységes éves turisztikai naptár nélkül 

halottak, de ha együtt tudnak tervezni, hatékonyabb és költség kímélőbb. Jó lenne a testvérvárosi 

találkozó. A sportcsarnok eseményére miért nem hívják meg az összes testvérvárost és 

bemutatnák a helyi sport különlegességeit? A TDM-et meg fogják alakítani, ha kapnak 

szándéknyilatkozatot a várostól, hogy az 1 millió Ft a TDM rendelkezésére állna. 

 

Virányi Balázs: 

A TDM-ben résztvevő szereplők tisztában vannak azzal is, ha közösen aratnak, ahhoz vetni is 

közösen kell, az anyagi terheket, az ügyintézést közösen kellene intézni és a hasznot is közösen 

learatni. Kérdezi, ez ilyen szellemben megy-e? 

 

Dr. Simon Margit: 

Ha szükséges, a tagdíj rendszert a testület elé hozzák, mindenki a szegmensét, amit javasoltak, 

elfogadta saját magára nézve. Az ebben aktívan résztvevő 10-12 ember ezt elfogadta és 

kötelezettséget vállalt a tagdíj befizetésére. 

 

Virányi Balázs: 

A lényeg, hogy a szellemiség olyan legyen, hogy minden részletében közös munkát jelentsen.  

 

Huszár Gábor: 

Ma két civil szervezet vezetőjével beszélt, megfogalmaztak gondolatot, melynek lényege, azt 

látják, a városban az utóbbi időben az egyház, a civil szervezetek, a világi közösségek, a Hivatal 

között példaértékű szoros kapcsolat, együttműködés kezd kialakulni. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Annak a szervezetnek kellene a költségvetésben elkülönített 1 millió Ft-ot átadni, aki a jövőben a 

turisztikai feladatokkal foglalkozik. Meg kellene határozni a feladatokat és megállapodást kötni 

az Önkormányzattal, vagy a TDM ha megkapja, szabadon felhasználhatja. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Az 1 millió Ft idegenforgalmi alapként van megcímkézve, arról költségvetési rendeletben nem 

döntött a testület, hogy kinek adja oda. Szerződés a PKKE egyesülettel van olyan ami érinti ezt 

az alapot. A TDM szervezet még nem alakult meg. A döntést meg lehet hozni, hogy amennyiben 

a TDM szervezet megalakul, akkor az összeget neki szánja a testület. A PKKE egyesülettel 

fennálló szerződést pedig módosítani lehet: Vissza kell hozni az ügyet, amikor a TDM szervezet 

megalakult, addig a pénz nem kerül sehova elutalásra. 

 

Vadász József: 

Létre kellene hozni a TDM szervezetet, melyben nagy lehetőségek vannak. 

 

Virányi Balázs: 

Muszáj háromoldalú tárgyalást csinálni, a pénz mögé feladatok is vannak rendelve. Meg kell 



nézni, mi az, amit a TDM hiányában a fürdő megbízott dolgozója fel tud vállalni, mert azt kell 

ebből finanszírozni, a különbözeti pénzből a TDM pedig többi dolgát. Meg kell nézni, a PKKE 

egyesületnél mit jelent ez feladat ellátásban. Javasolja, kérjék fel a 3 szervezetet a tárgyalásra.  

 

Dr. Simon Margit: 

A TDM alapvető feladata, hogy a város turizmusát összefogja és szervezi. Ha az elkötelezettség 

megvan, akkor a PKKE-nél a turizmus idegenforgalmi feladatok átmennek a TDM-hez. A 

fürdőnek nem az érdeke, hogy megkapja az 1 millió Ft-ot, nem ezt kérte. Azt kérte, szeretne egy 

szándéknyilatkozatot kapni, hogy a megvalósítandó TDM a pénzt használja. Emiatt nem kellene 

háromoldalú beszélgetés, a PKKE is csatlakozik a TDM-hez. Ha megalakul a szervezet, felelős 

lesz a turizmusért. Az egyesülettel a cél lenne az egymásra épülés, egymással, egymásért 

dolgozás. A kormányzati és országos irányzat, hogy helyi vállalkozások alkossanak egy 

egyesületet, a TDM-et. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014.” dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint elfogadja. Ugyanakkor az Idegenforgalmi Alap felhasználásához kapcsolódóan a TDM 

megalakításával kapcsolatos dokumentumokat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötendő 

megállapodás tervezetet a májusi képviselő-testületi ülésre konkrét számokkal és adatokkal elő 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, az előterjesztés elkészítésére a májusi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Simon Margit, igazgató 

             Kiss Éva, PKKE elnök 

             Dr. Gábor László irodavezető 

 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 15.52 órakor távozott az ülésről. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke ülésszünetet rendel el 15.52 órától 16.18 

óráig, mely szünet alatt a két bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyal meg egy napirendi 

pontot. 

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári nyitva tartása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (8 szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 

 



85/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező intézményvezetői kérelemben 
foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy 2012. július 16-tól augusztus 10-ig mind a felnőtt, 
mind a gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig, 13.30 és 17 óra 
között. Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 
tartás módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnár Piroska igazgató 
 

 

2./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való induláshoz. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (8 szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program Iskolai tehetséggondozás (Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2) 

elnevezésű felhívására pályázatot nyújtson be, továbbá nyilatkozik arról, hogy: 

 az érintett a projektben vállalt tevékenységeket támogatja, 

 vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. május 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Bedics Sándor igazgató 

 

1.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.1.) pontban 

meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak 

szerint:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012.   6.600.000.- 0.-  - 

2013. 13.200.000.- 0.-  - 

  0.-  - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2019. 150,- e Ft/év útiköltség tanulók 

versenyeztetéséhez, 

Önkormányzati támogatás, intézményi saját 

bevétel, Alapítvány Szentgotthárd 



100,- e Ft/év az iskola által 

rendezett versenyek költsége 

 

Szakképzéséért 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Bedics Sándor igazgató 
 

2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, hogy engedélyezze a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény számára a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program Iskolai tehetséggondozás (Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2) elnevezésű 

felhívására történő pályázat benyújtását. 

Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. május 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 

               Gábor László irodavezető 

               Balogh Éva igazgató 
 

2.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára a 2.1. pontban meghatározott 

pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 5.000.000.- 0.-  - 

2013. 14.000.000.- 0.-  - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2019. 130.000,- Ft/év útiköltség, 

100.000,- Ft/év rendezvények 

szervezése 

Önkormányzati támogatás, 

intézményi saját bevétel, illetve 

alapítvány-, SZM támogatás, 

szponzori felajánlások 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

               Dr. Gábor László irodavezető 

               Balogh Éva igazgató 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Helytörténeti feladatok, a Honismereti Klub beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Elismerését fejezi ki a Honismereti Klub egy év alatt folytatott munkájáért, minden 

munkatársának, legfőképpen Molnár Piroskának a köszönetüket fejezik ki. 

 



Huszár Gábor: 

Nemcsak Molnár Piroskának, Csuk Ferencnek, Csomós Dávidnak, Szép Renátának és 

mindenkinek, aki belekapcsolódott a Klub munkájába. A testület köszönetét és támogatását fejezi 

ki a pedagógusok és a gyerekek felé, akik részt vettek a pályázaton. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza (a határozat 1-3./ pontjait 8 

szavazattal szavazta meg a testület): 

 

87/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2011. sz. határozat 2. 

c.) pontja alapján a Honismereti Klub tevékenységéről szóló beszámolót megismerte. A Klub 

munkáját köszöni, ahhoz további kitartást és sok sikert kíván. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Gábor László irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Ifjú 

Helytörténeti Krónikása 2012.” címmel ismeri el a következő szentgotthárdi tanulókat a 2012. 

évre kiírt helytörténeti pályázatra beadott munkájukért:  

Középiskolások: 

- Dancsecs Ábel, Nemes Tamás tanulókat (SZOI Vörösmarty Gimnázium) a „Hogyan lett a 

gimnáziumi pedellus fiából egyetemi tanár” c. munkáért, 

- Háklár Nóra, Kocsis Dóra tanulókat (SZOI    Vörösmarty Gimnázium) „A Széll Kálmán 

tér nevezetességei” c. munkáért, 

- Nagy Ottó, Tamaskó Marcell tanulókat (SZOI Vörösmarty Gimnázium) „Emlékezzünk az 

elődökre” c. munkáért, 

- Weidl Ákos (SZOI Vörösmarty Gimnázium) „A református felekezet története 

Szentgotthárdon a XX. Században” c. munkáért, 

Általános iskolás korosztály: 

- Lovenyák Nikolett tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) „A kenyér illata”  c. munkáért, 

- Kálmán Kata, Németh Cintia, Forján Anett, Kulcsár Sára tanulókat (SZOI Széchenyi 

Iskola) a „Magasztosabb érzelmektől áthatott cselekedet” c. munkáért, 

- Sömenek Dóra tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) a „Születési helye: Szentgotthárd” c. 

munkáért, 

- Lang Márk tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) „A múlt iskolája” c. munkáért. 

 

A Képviselő – testület egyúttal megköszöni a tanulók oktatóinak is a munkák megírásához 

nyújtott segítséget. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Gábor László irodavezető 

 



3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb helytörténeti 

pályázatot ír ki diákok és felnőttek számára egyaránt. A pályázati felhívás elkészítésére, a 

pályázat lebonyolításának koordinálására a Kistérségi Irodát kéri fel. 

Határidő:  a felhívás megjelentetésére: 2011. május 31. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Gábor László irodavezető 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a helyi 

ciszter irattár nagyközönség számára érdekes dokumentumainak és a város / a térség régi 

fotóinak kiállítása céljából fel kell venni a kapcsolatot a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeummal. 

 

Határidő: kapcsolatfelvételre: 2012. május 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Jelzi, hogy a határozati javaslat m./ pontjában a SZEMLE Egyesület visszavonta a kérését azzal, 

hogy amennyiben az épületnek nagyobb volumenű pályázata befogadásra talál, nem lesz szükség 

erre, amennyiben nem, visszatérnek a pénz odaítélésére. Javasolta a bizottságoknak, a vezérfonal 

a civil szervezetek vezetőinek javaslata legyen. Maradt pénz a büdzsében, a következő körben 

vissza lehet hozni kérelmeket. 

 

A képviselő-testület a határozat 1./ m.) pontjában 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el a kérelem 190 ezer Ft-tal történő támogatását. 

 

A képviselő-testület a határozat 1./ f.) pontját 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, m.) pontját 

8 igen szavazattal és 1 tartózkodással, a többi pontját egyhangúlag elfogadva a határozatot az 

alábbiak szerint hozza meg: 

 

88/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

terhére  

 

a) A Szentgotthárdi Civil Fórum Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a képviselő-

testület 120.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. július 15.; 

 



b) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a 

képviselő-testület résztvevő gyermekenként 2.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. szeptember 15.; 

 

c) A Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a 

képviselő-testület résztvevő gyermekenként 2.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. augusztus 15.; 

 

d) A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület Előterjesztés melléklete 

szerinti kérelmét a képviselő-testület 60.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

e) A Rábafüzesért Egyesület Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a képviselő-testület 

76.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. augusztus 15.; 

 

f) A Máriaújfaluért Egyesület Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét és 

Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata kérelmét a képviselő-testület 

összesen 120.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

g) A Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata Előterjesztés melléklete 

szerinti kérelmét a képviselő-testület 150.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

h) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a 

képviselő-testület 50.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. július 15.; 

 

i) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület Előterjesztés melléklete szerinti két kérelmet együttesen 

összesen 150.000.- Ft-tal  támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. július 15.; 

 

j) A Galagonya Szívklub Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a képviselő-testület 

30.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. május 31.; 

 

k) A Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Előterjesztés melléklete szerinti 

kérelmét a képviselő-testület 80.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

l) A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét 

a képviselő-testület 150.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 



m) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete és a Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület Előterjesztés melléklete szerinti kérelmét a képviselő-testület 195.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. június 15.; 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 13. pontját figyelembe véve: 

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Huszár Gábor: 

A Civil Napra, május 1-ére minden szentgotthárdi és Szentgotthárd környéki lakost szeretettel 

várnak a civil szervezetek vezetői. 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel létrejövő 

alábbi támogatási szerződéseket, egyéb megállapodásokat. 

 

1.1. a parkfenntartási feladatok elvégzésére az Előterjesztés 1. számú melléklet szerinti 

szövegezésű szerződéseket: 

 

- Megállapodás a máriaújfalui városrészen a Máriaújfaluért Egyesülettel. 

- Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen a Szentgotthárd-Rábafüzes Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal. és a Rábafüzesért Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 

- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a takarítási és 

hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a zsidai városrészen a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a rábatótfalui városrészen a Rábatótfalui Sportegyesülettel.  

 

1.2.) A támogatások fedezete a 2012. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület 

kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 



 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és 

a Horgász Egyesület közötti megállapodást a Hársas Tó tógondnoki feladatainak ellátására az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerint. Fedezete a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

szakfeladat. 

 

3.)  

3.1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 

működtetéséhez  az Előterjesztés 3.számú melléklete szerinti tartalmú megállapodások következő 

szervezetekkel való megkötéséhez járul hozzá:  

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesülettel, 

- Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a Rábafüzesért Egyesülettel, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzatával, 

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel, 

- Zsidai Városrészi Klub működtetésére a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülettel, 

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesülettel. 

3.2.) A megállapodások fedezete a 2012. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és 

támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására: 2012. június 1. 

                utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának pályázata az ,,Idősbarát Önkormányzati Díj” 

elnyeréséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

2007-ben nem nyert az Önkormányzat ebben a pályázatban, most 1 millió Ft a díjazottak jutalma. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával a 

2012. évi „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 



7./ Napirendi pont: 

Meghatalmazás projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a projektek pénzügyi 

megvalósításnak időbeli ütemezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Felolvas az előterjesztésből egy részt: ,,2012. február 29-től azon projektek menedzselésében, 

amelyekben az Önkormányzat a kedvezményezett, részt vehet az önkormányzat hivatala, 

azonban csak az önkormányzati képviselő-testület felhatalmazása (képviselő-testületi határozat) 

alapján, és olyan ügyekben, amelyekre a felhatalmazása kiterjed.” 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

 

91/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazását ad a szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal részére, hogy a „Mental Health” című, SI-HU-1-2-010 kódszámú 

pályázat vonatkozásában a Képviselő-testület nevében eljárjon, a projekt menedzselésével 

kapcsolatos feladatokat önállóan végezze. A Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája végzi a 

pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, elszámolásával, 

adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a pályázattal kapcsolatos 

kifizetések, pénzforgalommal kapcsolatos-, és a számviteli nyilvántartások vezetésével 

kapcsolatos feladatokat látja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az NYDOP-

5.1.1./B-11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

felújítását célzó pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az 

alábbiak szerint:  
 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 19.750.000- 112.278.- Önkormányzat saját 

bevétele 

2013. 59.880.369.- 8.735.541.- Önkormányzat saját 

bevétele 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014. 3.194.000.- Önkormányzat saját bevétele 

2015. 3.286.820.- Önkormányzat saját bevétele 



2016. 3.387.424.- Önkormányzat saját bevétele 

2017. 3.490.897.- Önkormányzat saját bevétele 

2018. 3.592.324.- Önkormányzat saját bevétele 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 4/2012. (III. 1.) 

BM rendelete alapján benyújtott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Játékvár Óvoda felújítására benyújtott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására 

vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 20.980.772.- 204.800.- Önkormányzat saját 

bevétele 

2013. 0.- 5.475.193.-.- Önkormányzat saját 

bevétele 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2018. Plusz fenntartási költség nem 

jelentkezik! 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program keretében a „Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem 

formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” 

című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú felhívásra a Móra Ferenc Városi Könyvtár által 

benyújtott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak 

szerint:  

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 12.000.000.- 0.-  

2013. 0.- 0.-  

2014. 0.- 0.-  

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2018. Plusz fenntartási költség nem 

jelentkezik! 

 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 
 

 

8./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. 

évi tevékenységéről. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Labritz Béla: 

Ez év II. felében kezdődik el a hulladékudvar építkezése, az elmúlt évben a projekt kiírása 

megtörtént, a közbeszerzések, megvan a kivitelező személye, zöld utat kapott a mintegy 1,7 

milliárd Ft-os projekt. Szentgotthárdra ebből 40 és 50 millió Ft körüli összeg jut, csak a 

hulladékudvarról beszél. 2013. II. felében de inkább a végén történik meg az átadás. 8 elem 

létesítése, elektronikus hulladék, veszélyes hulladék, lomok, zöldhulladék. A projekt jelenlegi 

állása szerint az elhullott kisállatok ideiglenes tárolására nem történt kiírás, ez nem valósult meg 

a projektben. A hulladékudvar zárt területen 2-3 fős munkaerővel valósul meg, nagyobb 

mennyiségű törmelék lerakása esetén fizetésköteles lesz. Figyelembe véve a nyugati uralkodó 

szélirányt nem lesz a térség veszélyeztetve szagok által, zártak lesznek a konténerek, ideiglenesen 

lesz tárolva itt a szemét. Honlapokon, elkövetkező lakossági fórumokon valamennyi intézkedés 

ismertté válik, írott és elektronikus sajtó által. Külföldön tartózkodik mindkét személy, aki 

résztvevő és érintett a projektben, nem vállalták, hogy el tudnak jönni a testületi ülésre. 

 

Huszár Gábor polgármester 16.44 órától nincs jelen a teremben, ezért az ülés vezetését dr. 

Reisinger Richárd alpolgármesternek adja át. 

 

Virányi Balázs: 

Nem örül, hogy az állati hulladékokkal kapcsolatos elhelyezés nem lesz megoldható. Ezt nem 

tudja elfogadni és kéri, induljanak meg tárgyalások, hogy megoldódjon az állati hulladék 

ideiglenes elhelyezése. Ha nem így lesz, nem látja a megoldást, az erdőben dögkútban fogják 

dobálni továbbra is az elhullott állatokat? Nem tartja szerencsésnek Sárvárra szállítani az elhullott 

állatokat. Egészen eddig erről volt szó, volt erről testületi döntés, tartani kellene magukat ehhez. 

Az Önkormányzat mindent a megállapodásnak megfelelően tesz. Hogy fordult elő, hogy 

megváltozott a műszaki tartalom? 

 

Dömötör Sándor: 

Állati hullák tárolása rövid időre is nagyon kritikus, ha a sárvári fehérje feldolgozó eljön értük, 

horribilis összegbe kerül. Nem tudja elfogadni ilyen formában, ha nem lesz a hulladékudvarban 

az állati hulladék ideiglenes elhelyezése. 

 

Labritz Béla: 

A projekt legfontosabb eleme nem az elhullott kisállatok elhelyezése, hanem nagyméretű és nagy 

mennyiségű olyan hulladékok átmeneti elhelyezése, amely Szentgotthárdon nem megoldott. 1. 

helyen a törmelék elhelyezése szerepel, 2. helyen az elektronikus hulladék, nagyméretű gumik, 



illetve minden olyan, mely jelenleg az ÖKV területén van. Az elhullott kisállatok mennyisége 

kicsi, amely lakosságtól származó és nem tenyésztés és ipari tevékenység által történt elhullott 

állatok elhelyezése. Anyagi okai vannak, amiért kikerült a projektből. Ehhez hűtő szükséges, 

energia és egyéb vonzata van. Jennersdorfban van ilyen lehetőség, ingyen el lehet oda vinni az 

elhullott kisállatot, zsákot kell ehhez beszerezni. 

 

16.48 órától jelen van az ülésen Huszár Gábor polgármester. 

 

Dr. Haragh László: 

Örül a zárt technológiának és tartályoknak, a környékbelieket a szag, por nem zavarja.  

 

Virányi Balázs: 

Akinek a kisállata elhullik, fontos lesz, hogy itt kezelje a problémát. Része volt ez a műszaki 

tartalomnak, kérik, ez kerüljön vissza. Ő és sokan nem vinnék szívesen Jennersdorfba az elhullott 

állatot, ígéretet kaptak, hogy zárt rendszerben, hűtve itt meg lesz oldva a tárolásuk. 

 

Labritz Béla: 

A beruházás elsősorban környezetvédelmi az EU által megszabott feltételekkel és az EU által 

támogatottal. Hangsúlyozza, nem nagy mennyiségről van szó, ez jelenleg nincs bent a projektben. 

Az ígéret részéről volt meg, mivel Zsidahegyen bezárták a dögkutat, 2006-ban elindult ez a 

projekt, próbálta abban az irányban terelni a projektet, hogy itt megvalósulhasson egy ilyen. Ez 

az ő bűne, hogy erről annak idején sokat beszélt. De a projektnek nem az elhullott kisállatok 

ideiglenes tárolása a fő iránya. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Amikor a projekt indult, hangsúlyos része volt ennek az állati hullák kezelése. Kérdezi, ha ez itt 

nem valósul meg, mit csináljanak ők Önkormányzatként, akinek feladata ennek a problémának a 

kezelése? Mondják azt, hogy ássa el a kutyáját, mondják azt hogy dobja a dögkútba vagy vigye 

Jennersdorfba? A szentgotthárdiak elég sok pénzéből épülő beruházás a hulladékodvar, ne 

mondják azt a szentgotthárdiaknak, hogy vegyenek zacskót, vigyék el Jennersdorfba az elhullott 

állatot és tegyék le ingyenesen, mert ez méltatlan helyzet.  

Labritz képviselő keddi bizottsági ülésen történt véletlen elszólásából tudta meg, hogy nem fog 

ez megvalósulni. Eddig ezt így tudták és a megvalósításról volt szó, ez volt annak idején a projekt 

műszaki tartalma. Kér valakit, javasolja ezt be, nemcsak hogy jöjjön valaki a következő 

alkalommal és mondja el, ezt hogyan gondolják ezt, hanem előzetesen írásban tegyenek egy 

jelentést arról, hol tart a projekt alakítása Szentgotthárdon. A hulladékudvarnak álláspontja 

szerint szólnia kell az elhullott állatok elhelyezéséről is, össze kell szednie ehhez a pénzt ennek a 

tisztelt Fejlesztő Társulásnak. 

 

Huszár Gábor: 

A lakossági fórumon nem említették ezt, hogy nem valósul meg. Érti, hogy a fő irányvonala nem 

az elhullott kisállatok ideiglenes tárolása, de ez probléma tud lenni. Az óriási pénzből meg kell 

tudni oldani ezt. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása VII/1.1.h. pontja, 

valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

tv. 6.§. (4) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja azzal a kitétellel, hogy a megépítendő hulladékudvarban az elhullott 

kisebb állati eredetű hulladék (állati tetemek) elhelyezésére megfelelő megoldást kell találni. 

Erről is, továbbá a tervezett beruházás egyes tervezett elemeiről a következő képviselő-testületi 

ülésre írásos jelentést kell adni  a képviselő-testület számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

9./ Napirendi pont: 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az ellenőrzés hiányosságot, hibás normatíva igénylést nem talált az intézményeknél.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 2011. évi normatív állami 

hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

10./ Napirendi pont: 

A sporttelep fenntartása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Ismerteti az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát, mely a 3. 

számú mellékletben szerepel. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



 

94/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciójában írottakkal összhangban a Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonát képező 

Városi Sporttelep fenntartására 2012-re támogatást nyújt maximum 3.066 e/Ft összegben a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak. A támogatási szerződésben a következőket köti ki: 

- a támogatás felhasználásáról az egyesületnek el kell számolnia 

- a fenntartásra a támogatott által kötendő szerződést előzetesen be kell mutatni az 

önkormányzatnak 

- javasolja, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal legyen megkötve a szerződés a 

telepfenntartási munkálatok elvégzésére 

- a fenntartásra kapott pénzt elkülönítetten kell tartani és csak a sporttelep fenntartására lehet 

felhasználni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a támogatási szerződés aláírásáért Huszár Gábor polgármester 

                 a támogatás biztosításáért Jakabné Palkó Edina Irodavezető 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az önkormányzati rendeletben címkézték, hogy a 2,3 millió Ft-ból 2 millió Ft a rábatótfalui 

sportöltöző felújítására jöhet szóba önrészként. A Rábatótfalui Sportegyesület pályázatot nyújt be 

a Sportöltöző felújítására.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

95/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen beleegyezését adja ahhoz, 

hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által látvány csapatsport támogatását biztosító támogatás 

céljából kiírt pályázaton a Rábatótfalui  Sportegyesület - Szentgotthárd, Tótfalusi út 23.  

adószáma: 19893503-1-18, képviseli: Bartakovics Gábor - által benyújtandó pályázathoz 

hozzájárul, valamint a pályázati összeg erejéig a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Állam 

javára – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdése gg) alpontjára, 

valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) 

bekezdés a) és d) pontjára –a Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 

Szentgotthárd, 0921/5 hrsz. ingatlanra (művelési ág: rét és épület; terület nagysága 7939 m2)  

jelzálogjogot minden külön belegyezés nélkül bejegyeztethesse. 



A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát sportfejlesztési program jóváhagyása 

céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Körzeti Földhivatalánál történő felhasználásra 

adta ki. 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a sportlétesítményt 15 évig kizárólag sportcélra hasznosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

a nyilatkozat megküldéséért: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

 

 

12./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 

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

 

 

13./ Napirendi pont: 

A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

14./ Napirendi pont: 

2012. évi lakossági szilárd hulladékkezelési szolgáltatási díj módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a B. változatot javasolja elfogadásra, ami az 

aránytalanságok csökkentését írja elő, bölcs döntésnek tartja ezt. 

 

Dömötör Sándor: 

Nem így látja. Az Országgyűlés átgondolatlanul nyúlt ehhez a kérdéshez. Az első változatban a 

9,21 %-os emelést fogadták el, ez megsemmisítésre került. Az Országgyűlés április 2-án hozott 

módosítást, ez alapján az Önkormányzat felé a Müllex javaslatot tett le A. és B. változattal. Az A. 

változat 11,3 %-os növekedést hozott és arra hivatkozik, hogy a 600 Ft/fő bent van ebben az 



emelésben. Polgármester szerint a B. változat méltányos, nem tartja annak. Az egy, kettő és 

háromfős háztartásokban figyelembe kellene venni a szociális helyzetet is. A 2, 3 vagy több fős 

háztartásoknál az egy főre jutó jövedelem kevesebb, ha gyermekek is vannak, mint az 1-2 fős 

háztartásoknál. A tavalyi évhez képest a B. változatnál %-ban az egy fős háztartásnál a %-os 

emelkedés a 38 %-ot meghaladja az egyszeri ürítésnél. Az emelkedés túlságosan magas szerinte 

az 1 és 2 fős háztartásban élőknél, ez 12 %-os emelkedést jelent összességében. Kevés olyan 

háztartás van, ahonnan évente nem 52 alkalommal, hanem 20-25-szer sem viszi el a Müllex a 

szemetet, viszont a szemétszállítás a Müllex-nél mindig 52 hétre van megállapítva. Amennyiben 

nem 52 alkalommal viszi el a Müllex a szemetet, a szolgáltató nem végzi el azt a munkát, amiért 

a pénzt megkapja, mert hetente fizeti ki a szállítást. csip-es megoldás felé kellene elmozdulni, 

mely jegyzi az elszállított szemét mennyiségét, azután kellene fizetni. Egyik változatot sem tudja 

elfogadni, mert az A. változat 12 % növekedést jelent az előző évhez képest. 

 

Huszár Gábor: 

Ezért bölcs a kormány döntése akkor, amikor 2013. január 1-étől 51 %-os önkormányzati 

tulajdonba kell lenni a hulladékszállító cégeknek. Akkor ők megmondják a szemétszállítás 

tényleges díját. Azért tartja a B. változatot szimpatikusnak, mert a 3 főnél nagyobb háztartások 

esetén nem tartalmaz emelést a jelenleg alkalmazott díjakhoz képest. Inkább a családokat 

támogassák, hogy nekik ne legyen akkora emelés, szociálisabban érzékenyebbnek tűnik neki a B. 

változat. 

 

Dömötör Sándor: 

Az 1 és 2 fős háztartásoknál nem tartja szociálisan elfogadhatónak a B. változatot, mert a tavalyi 

222.- Ft-hoz képest most többet, 308.- Ft-ot kell fizetni az egyszeri ürítésnél. 38 %-os emelés az 1 

fős háztartásnál az egyszeri ürítés díja, 17,5 %-os az emelés mértéke 2 fős háztartásnál is. Ne 0 

%-on maradjon a 3 és több fős háztartás díja, mert több a hulladék ott. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Az A. változatnál az 1 fős háztartásnak az év hátralévő idejében 870.- Ft-tal kell többet fizetni, a 

B. változatnál ez 3000.- Ft-tal jelent többet. A nagyobb emelés 100 Ft-os heti emelkedést jelent. 

Megvédi a Müllex szolgáltatót, mert korrekt módon látja el a szolgáltatást, elviszi 

Szentgotthárdról a szemetet 30 km-re odébb. Ürítésenként ehhez képest 270 Ft-ot fizetnek ki. A 

chipes megoldás Svájcban működik csak Európában, de ismertei szerint ott sem jól, amit itt nem 

lehet rendesen csinálni, mert ha súlyra mérnék a szemetet, egy jó része elszállíttatás helyett 

kikerülne a kert végébe és az erdőbe. Ha jövőre az Önkormányzatnak kell csinálni, meg fogják 

látni, az Önkormányzat sem tud csodákat művelni, pénzbe fog kerülni. 0 Ft-ért ezt nem lehet 

ellátni. A B. változat szerinti emelések nem olyan súlyosak, mint amilyeneket Dömötör képviselő 

vizionál. Alkalmanként 100.- Ft emelésről lenne szó a rosszabb verzióban is. 

 

Virányi Balázs: 

Idéz az előterjesztésből: ,,Az elmúlt években alkalmazott elv alapján az 1 fős háztartások részére 

megállapított díj a többlet díjemelést nem is tartalmazott, sőt a szolgáltató által kért díjhoz képest 

alacsonyabban megállapított díj miatt hiányzó különbözetet is a 2, illetve 3 fő, vagy annál 

nagyobb háztartások részére megállapított díj fedezte, továbbá csak ezeknek a háztartásoknak a 

díjába lett beépítve a hulladékgazdálkodási projektekhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás 

fedezete is.” Azokkal a háztartásokkal fizettették meg a kisebb díjnövekedést, amit az 1 fős 

háztartásoknál csináltak. Ez korrekt? Itt gondolta a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 



hogy a piaci viszonyok felé vigyék el a dolgot. A jövőtől mit várjanak? A piaci realitásoktól elég 

távol eső kormányzati döntések mit oldanak meg, ő attól inkább fázik. 

 

Dömötör Sándor: 

Az 1 fős háztartás soha nem termelt annyi hulladékot, mint a több fős. A létszám arányában volt 

az elszállított szemét mennyiségével. Lehet emelni az 1 és 2 fős háztartásoknál az 1 ürítés 

nagyságát, de ezzel a 3 és több fős háztartásoknál is emelni kell az ürítések nagyságát, ha nem is 

olyan mértékben. Nem ért a jegyzővel egyet, hogy a Müllex Kft mindenben teljesen korrekt, mert 

a családi házaknál az 1 és 2 fős háztartásoknál nem évi 52-szer rakják ki a szemétgyűjtő edényt, 

hanem kevesebbszer. 

 

Huszár Gábor: 

Lehet olyan megoldás a két változat között, hogy vegyenek le 2-2 %-ot az 1 és 2 fős háztartások 

emeléséből és a 4 %-ot tegyék rá a 0 Ft-ra. Akkor 4 % emelés legyen a 3 és több fős 

háztartásoknál. Rossz irány a %-okkal való emelkedés. 

 

Fekete Tamás: 

2012. évben 34.992.405.- Ft-ért szállítják el Szentgotthárd hulladékát. Ennek a végösszegnek kell 

kijönni, vigyázni kell ezért a %-oknál. A táblázatot újra kell számolni és akkor lehet 

megmondani, hogyan jönnek ki az összegek, amik a végösszeget kiadják úgy, hogy az 

Önkormányzatnak ne kelljen hozzájárulást fizetni. A szolgáltató 52 alkalommal biztosítja azt, ha 

kitesznek kukát, el fogja szállítani. A szolgáltató úgy készül, hogy ki lesz téve a kuka és ő azt 

elviszi. Az utóbbi években az illegálisan elhelyezett hulladék száma lecsökkent Szentgotthárd 

térségében, ez a jól megszervezett hulladékszállítás következménye is. Az Önkormányzat a 

lakosságnak olyan lehetőséget biztosított, hogy egész évben lom- és sittgyűjtő konténer áll 

rendelkezésre az ÖKV telephelyén. A szociálisan érzékenyebb változatot kellene a testületnek 

figyelembe venni. 

 

Virányi Balázs: 

A táblázatból látszik, hogy a Müllex nem úgy számolja a hulladékszállítást, hogy per fő, van egy 

hulladéktömege éves szinten. Az 1 fős háztartásoknál 80 l-es edény van és 308 Ft, a 2 fősnél 80 l-

es edény és 382 Ft. Ez azért van, mert az egy fősből vagy kevesebbszer kell vinni vagy egyszerre 

kevesebbet kell vinni, így számol a szolgáltató. A szeméttömeg számít. Nem hiszi, hogy van 

háztartás, akinek nincsen szemete, mert akkor nem eszik, nem iszik, nem alszik.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta az 

előterjesztés 3. oldalán található B. változat szerinti javaslatot. 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 18/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az előterjesztés 3. oldalán szerepelő B. változat szerinti díjemeléssel. 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Dömötör Sándor: 

Új céggel kötött szerződést az Önkormányzat, ott, ahol van gerincvezeték és nincs rákötve a 

hálózatra, 4380 Ft/m
3
 díjat kell fizetni. Ahol nincs gerincvezeték, 1838 Ft/m

3
 díjat kell fizetni. 

Vannak területek, ahol technikailag jelenleg nem megoldható, hogy a szennyvizet a 

gerincvezetékre rákössék, mert olyanok a lejtési viszonyok. Azon házaknál, ahol újabb technikai 

megoldás, átemelő szivattyú nélkül nem tudnak rákötni a gerincvezetékre, ott lehet-e mérsékelni 

a 4380 Ft/m
3
 díjat? Az átemelő szivattyú plusz költség, valamint még energiaköltség. Ha ezt a 

szolgáltató beépíti, talán beszállnának ezek a háztartások is a sorba. 

 

Fekete Tamás: 

Pontosít. Ahol kiépült a vezeték- és szennyvízcsatorna hálózat Szentgotthárdon és lakott ingatlan 

volt a kiépítés időszakában, ott a csatlakozási lehetőséget kiépítették. A gerincvezeték 

folyásfenék szintjénél mélyebben lévő ingatlanoknál a szivattyús kiépítés lehetőségét biztosította 

a kivitelező cég. Aki lehelyezte a szivattyút, mert a közmű csatlakozási díjat befizette, annak a 

szivattyút beletették az aknájába és rácsatlakozhatott volna a vezetékes hálózatra. 

Szentgotthárdon 200-210 lehet azon háztartások száma, ahol ki van építve de nem csatlakozott rá, 

a közmű csatlakozási díjat sem fizette be, ami bruttó 152 ezer Ft jelenleg. Ha befizette volna a 

közmű csatlakozást, a kiépítést a kivitelező biztosította volna, házi szennyvíz átemelő esetén a 

szivattyút is adta volna a város, a beruházó, ill. a kivitelező. Amíg a talajterhelési díj 120 Ft/m
3
 

volt, nem volt probléma. Most ez a díj 1200 Ft/m
3
, most szükséges a rácsatlakozás. Olyan az 

önkormányzati rendelkezés, ha valaki utólag csatlakozik rá, az Önkormányzat elengedheti a 

közmű csatlakozási díjat, de a kiépítés költsége őt terheli. A kiépítés költsége házi beemelő 

esetén csak fele, mint ami a közmű csatlakozási díj lenne. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 19/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a települési folyékony 

hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 3214 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

96/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 

m
2
 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlant a kiírt pályázat alapján 

ajánlat hiányában nem értékesíti. 

 



Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Önkormányzat által meghirdetett 

Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe ad a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 403/102 hrsz-ú 

ingatlanból 200 négyzetméteres területrészt Dömötör-Klujber Andrea Szentgotthárd Zöld Mező 

utca 35. sz. alatti lakos részére. A haszonkölcsön-szerződés 2012. december 31-ig szól – annak 

esetleges meghosszabbításáról külön dönt a Képviselő–testület. A haszonkölcsönbe adott 

területet csak kiskerti tevékenység folytatására lehet használni. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Megállapodás véglegesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület az 1./ pontot 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva, a 2./ pontot 

egyhangúlag elfogadva a határozatot az alábbiak szerint hozza meg: 

 

98/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, József A. u. 

30. alatti ingatlan hasznosítására kötendő megállapodás kapcsán hozzájárul az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírásához. azzal, hogy 

biztosítékként a 3.1. pontban az eredetileg kikötött 25.000.000.- Ft + ÁFA összeget kell 

meghatározni és a megállapodást ebben a módosított formában kell aláírni. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező megállapodást az 1./ pontban szereplő összeggel módosítva fogadja el. 

 

Határidő a közlésre azonnal 



Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Pedagógus díszoklevél adományozása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Albertné (Szentgotthárd, 

Kossuth L. u.18.) vas díszoklevele, Somfalvi László (Szentgotthárd, Árpád u. 7.) vas 

díszoklevele, Kiss Kálmánné (Szentgotthárd, Tompa M. u.19.) arany díszoklevele, Doncsecz 

Istvánné (Szentgotthárd, Rózsa F. u. 3.) arany díszoklevele, Tóth Györgyné ( Szentgotthárd, 

Hétház u. ) arany díszoklevele mellett köszöni hosszú évtizedes pedagógusi munkájukat. A 

Képviselő-testület 

 Kiss Albertné részére vas díszoklevele mellé nettó 60.000,- Ft-ot,  

 Somfalvi László vas díszoklevele mellé nettó 60.000,- Ft-ot,  

 Kiss Kálmánné arany díszoklevele mellé nettó 30.000,- Ft-ot 

 Doncsecz Istvánné arany díszoklevele mellé nettó 30.000,- Ft-ot 

 Tóth Györgyné arany díszoklevele mellé nettó 30.000,- Ft-ot biztosít.   

Az elismerések összesen bruttó 318.000,- Ft összegének fedezete a 2012. évi költségvetésben 

tervezett kitüntetési keret. 

A díszoklevél átadására a Városi Pedagógus Napon kerül sor. 

 

Határidő: 2012. Városi Pedagógus Nap 

Felelős : Dr. Gábor László irodavezető 

    Balogh Éva igazgató 

    Kovács Tiborné igazgató 
 

 

20./ Napirendi pont: 

A Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton való részvételre. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

100/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 



„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, 

TÁMOP 3.2.13-12/1 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be, azzal, hogy a Képviselő-

testület: 

 az érintett a projektben vállalt tevékenységeket elviekben támogatja, 

 vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.) pontban 

meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak 

szerint: 

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 3.750.000,- Ft 0.- - 

2013. 7.500.000,- Ft 0.- - 

2014. 3.750.000,-  Ft 0.- - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2018.  félévente egy program 

megvalósítása (plusz fenntartási 

költség nem jelentkezik!) 

Fenntartói támogatás és  

intézményi saját bevétel 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Molnár Piroska igazgató 

 

 

21./ Napirendi pont: 

NYDOP-2.1.1/A, B-12 projektötlet benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 30. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 31. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság) 

 32. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság) 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

101/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

I. 

1./ Szentgotthárd város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a NYDOP-2.1.1/A, B-12 „A 

régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai 

célú hasznosítása, valamint kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése” című 

kiemelt projekt felhívás keretében. 

 

2./ Projekthelyszín a városközponti akcióterület, a Barokk épületegyüttes és környezete által 

érintett ingatlanok összessége. 

 



3./ A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrészt Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az Egyszerűsített Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) szerinti bontásban, 

mértékben és ütemezésben, max. bruttó 100 millió Ft összegben biztosítja, a támogatás elnyerése 

esetén ennek összegét költségvetésében elkülöníti. 

 

Illetve alternatív megoldásként elfogadja a következőket is: 

II. 

1./ Szentgotthárd város Önkormányzata a Római Katolikus egyházzal kötött konzorciumi  

együttműködési megállapodás alapján pályázatot kíván benyújtani a NYDOP-2.1.1/A, B-12 „A 

régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai 

célú hasznosítása, valamint kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése” című 

kiemelt projekt felhívás keretében. 

2./ Projekthelyszín a városközponti akcióterület, a Barokk épületegyüttes és környezete által 

érintett ingatlanok összessége. 

3./ A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrészt Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az Egyszerűsített Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) szerinti bontásban, 

mértékben és ütemezésben, max. bruttó 68 millió Ft összegben biztosítja, a támogatás elnyerése 

esetén ennek összegét költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport 

 

 

22./ Napirendi pont: 

Együttműködés jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 33. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Jelenleg van a Nemzeti Együttműködési Alap pályázat, megyénként egy-egy  civil centrumot kell 

létrehozni és pályázhatnak civil szervezetek. Az Oszkói Hegypásztor Kör megvalósított egy 

TÁMOP programot, ahol a Civil Centrumok egyéves működését próbálta szervezni, ehhez 

kapcsolódott a Szentgotthárdi Civil Fórum a Civil pont vonatkozásában. Kormányzati akarat van 

rá, hogy megyénként egy állandó civil központ létrejöjjön. Erre civil szervezetek pályázhatnak. 

Volt egy megkeresés, hogy a Szombathelyi Civil Kerekasztal is hasonló pályázatot fog 

benyújtani. Egy nyer pályázatot a megyében és egy fogja ellátni a centrum szerepet. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

102/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti, az Oszkói Hegypásztor Körrel kötendő Együttműködési 

szándéknyilatkozatban foglaltakkal és felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak 

aláírására. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A szentgotthárdi civilek felhívást kezdeményeztek. Május 5-én Szentgotthárd központjában lévő 

területen szeretnék összegyűjteni a vasat, szórólapok kerültek ki. Aki a vashulladékot szeretné 

felajánlani és a város javát szolgálná ezzel, az jelölje meg a kapuján, vagy a gyűjtőknek juttasson 

el információt. A lomtalanítás május 12-én és 19-én valósul meg a városban, ez egy héttel 

korábban lesz. 

 

Labritz Béla: 

Kéri a lakosságot, ne egy héttel előtte tegye ki a lomot, a hulladékot a városban, hanem előző este 

vagy következő nap reggel. Szívleljék meg a Civil Fórum felhívását, a pénzekből sok minden 

megvalósulhat. Ezzel kapcsolatban részletesebb információt mindenki olvashat az Önkormányzat 

által kiadott Szentgotthárd újságban. 

 

Dr. Haragh László: 

A rábakethelyiek jelezték, hogy a ravatalozó beázik és azzal kellene valamit kezdeni. 

 

Huszár Gábor: 

Egyházi tulajdonban van a rábakethelyi ravatalozó. Azzal az Önkormányzatnak semmiféle 

jogosultsága nincsen. 

 

Dr. Haragh László: 

Lehet-e a ravatalozóval valamit tenni, esetleg megállapodást kötni az egyházzal. Rábakethelyen 

sok helyen a járda összetöredezett, a Kethelyi utcában sok hosszú szakaszon szinte járhatatlan a 

járda. 

 

Huszár Gábor: 

A szentgotthárdi gát munkálatai elkezdődnek a jövő héten, megértésüket és türelmüket kérik 

elsősorban az arra lakóknak, de mindenkinek, aki a gát közelében lakik, vagy azon az úton jár. A 

beruházás, ami ott megvalósul, a korábbi és a jelenlegi testület is ragaszkodott, valamint a város 

vezetése. Remélhetőleg tudnak pénzt keríteni arra, hogy a tervezett kis híd megvalósuljon. 300 

millió Ft-os pályázattal nyert az Önkormányzat az árvízvédelmi töltés projekten, pedig az északi 

régióból nagy ellenfeleik voltak. Indul a beruházás, ami a Gimnázium és a piac oldali töltés 

megemelés megerősítés és a Rába híd alatti fürdő alatti terület rézsűjének és kotrásának az árvíz 

elleni védekezés ellátását hivatott szolgálni. 

 

Labritz Béla: 

Sokszor elhangzott, hogy a volt kaszagyári területen több száz veszélyes hulladékot tartalmazó 

hordó volt felhalmozva. A felszámoló és a tulajdonosok eltakarították a területet és kirajzolódik 

egy koncepció, mely arra mutat, hogy valamit szeretnének kezdeni, a városnak is vannak tervei a 

területtel kapcsolatban. A Rába továbbra is habzik, az osztrák szövetségi kormány, ezen belül a 

Steiermarki Vízügyi Igazgatóság több 100 szórólappal látta el az aktivistákat, illetve a 



Polgármesteri Hivatalt. A szórólapokat tanulmányozzák, a tartalmát elsősorban a Pronas civil 

szervezettel átbeszélik, ha a benne foglaltakkal egyetértenek, továbbítják a lakosság felé. A 

véleménye ezzel az, hogy eltelt 8 év és a pozitív hang, ami az osztrákok által fogalmazódott 

szórólapban szól, annak tartalma nem minden esetben ad okot egyetértésre. A Pronasnak, a 

Horgász Egyesületnek, valamennyi szentgotthárdinak, környezetvédőnek továbbra is kell küzdeni 

azért, hogy a Rába ne habozzon. 

 

Huszár Gábor: 

Jövő hétvégén ballagás van Szentgotthárdon, minden ballagó diáknak sok sikert kívánnak az 

érettségihez és jó boldogulást az életben. 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a jelenlévők munkáját és a nyílt 

ülést 18.00 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

Dr. Reisinger Richárd  Vadász József 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-10/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én 14.29 

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, 

    Vadász József, Virányi Balázs 

és Labritz Béla képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető, 

Végvári János rendőr alezredes őrsparancsnok, 

Kecsmár István rendőr alezredes. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és Vadász József képviselő. 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy közmeghallgatás címén 

kíván-e valaki kérdést, észrevétel, javaslatot intézni a képviselő-testülethez? Ezzel a lehetőséggel 

nem élt senki, ezért Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke a közmeghallgatást 

14.30 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

 



 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Dr. Reisinger Richárd  Vadász József 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


