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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én 

14:04 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Labritz Béla, Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Csanaki Eszter aljegyző 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

    Pint Andrea jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

Dr. Sütő Ferenc képviselők. 

 

Meghívott vendégek:   Kiss Tamás, a Vas Népe napilap újságírója 

Lendvai Emil, a Szentgotthárd újság szerkesztője 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

Csendesné Kóbor Ildikó, az Önkormányzat könyvvizsgálója, 

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

igazgatója, 

Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója 

Kissné Köles Erika, a Szlovén Kissebségi Önkormányzat elnöke 

Samu Csaba, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Paukovits Helmut, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

    Idősügyi Tanács tagjai: Fábián Béláné 

               Komáromi Józsefné 

               Kovács Jánosné 

                Horváth József 



 

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

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

dolgozóit valamint a Képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő 

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet. 

Nyílt ülést megnyitja. Módosító indítványa nem volt a képviselőknek.  

Polgármester úr javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület a 19-es 

és a 20-as napirendi pontokat. Ismerteti, a 19-es napirendi pont tárgyát: „Kitüntetési javaslat a 

Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából adományozható díjakra.” Ismerteti 

még a 20-as napirendi pont tárgyát is: „Zöld Szentgotthárd cím odaítélése.” 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

188/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

„Kitüntetési javaslat a Vas Megye által október 23-a alkalmából adományozható díjakra.” és a 

„Zöld Szentgotthárd cím odaítélése” című előterjesztéseket. 

 

 

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: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város és a Kistérség időskorú lakóinak ellátása –a Városi Gondozási Központ 

lehetőségein keresztül. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

 

1./ Napirendi pont: 

Népi kezdeményezés lakossági szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatási díjak csökkentésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Dr. Csanaki Eszter aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A helyi turizmus alakulása. 

Előadó: Huszár Gábor 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Zsidai kultúrház és sportlétesítmény használatba adása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

7./ Napirendi pont: 



Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. sz. melléklet 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Javaslatkérés a vagyonrendelet módosításához. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Pályázatok pénzügyi megvalósításának időbeli ütemezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon (KEOP-2011-4.4.0) pályázati lehetőség. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Gerger Beáta Anita). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

14./ Napirendi pont: 



A Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. számú. 93/2. hrsz.-ú ingatlanon levő tekepálya épületrész 

fennmaradásának – áthelyezésének ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-és vízdíjhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről valamint a bérlakások ellenőrzéséről. 

Előadó: Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Kovács István kérelme, Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

18./ Napirendi pont: 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

II./ EGYEBEK: /képviselői felvetések/ 

 

 

I./ NAPIREND: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

 



Huszár Gábor: Ismerteti a két ülés közti polgármesteri beszámolót /július-augusztus hónap/ 

 

Június 28-án, Zalaegerszegen részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és mechatronikai 

háromszög vezetőségi ülésén.  

Június 29-30-án Gödöllőn, a Magyar Polgármesterek Találkozóján tettem tiszteletemet.  

Július 3-án tartotta kooperációs értekezletét a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Rába 

duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol Tófeji Zsolt képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Július 3-án Szombathelyen, a Vasi TISZK elnökeként köszöntöttem a „Vas megyei 

szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül” TIOP projekt záró 

rendezvényére érkezett vendégeket.  

Július 5-én Sopronba látogattam a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Vasutasnapi 

ünnepségére. 

Július 5-én a Vas Megyei Védelmi Bizottság ülésén, Szombathelyen Dr. Reisinger Richárd 

alpolgármester képviselte az Önkormányzatot.  

Július 6-án tartotta táborzáró programját a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amelyen 

személyesen vettem részt.  

Július 6-án ünnepelte a Szentgotthárdi fürdő az ötödik születésnapját. Az ünnepi 

rendezvényen Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal közösen köszöntöttük a fürdő azon 

dolgozóit, akik az öt évvel ezelőtti megnyitás óta ott dolgoznak.  

Július 7-én a képviselő-testület több tagjával részt vettünk a Szajki-tavaknál rendezett 

polgármesterek főzőversenyén.  

Július 7-én tartotta falunapi rendezvényét Rábafüzes városrész. Önkormányzatunkat Kardosné 

Kovács Márta a településrészi önkormányzat vezetője képviselte.  

Július 11-én fogadtam egy kínai delegációt, akiket körbevezettem az Ipari Parkban és bejártuk 

az Allison Transmission gyárat is. 

Július 18-án tartotta állománygyűlését a szentgotthárdi fürdő, amelyen személyesen 

képviseltem az Önkormányzatot.  

Július 18-án ismét sor került egy kooperációs értekezletre a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság szentgotthárdi gátőrházában a Rába duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol 

Fekete Tamás irodavezető úr képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Július 18-án a GYSEV vezetőségével részt vettem egy munkaebéden.  

Július 19-én Budapesten tárgyaltam a Magyar Fejlesztési Bankban Kishegyi Mariannával. 

Megbeszélést folytattam a sportcsarnok főépítészével, a Philips Kft. képviselőivel, valamint 

Kállai Tündével a svácji projektekkel kapcsolatban.  

Július 19-én a városi sportolókat hívtam össze egy megbeszélésre.  

Július 27-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.  

Július 27-én a Szlovén Konzulátuson részt vettem a REG-NET műhelytalálkozón.  

Július 27. és 29. között szervezte meg immáron 10. alkalommal a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület a Szentgotthárdi Történelmi Napokat. Az idei programokra is rengetegen 

kilátogattak, reméljük, hogy minden kedves érdeklődő találta neki tetsző programot.  

Július 29-én, Rábafüzesen rendeztük meg a Szent Kristóf szobor avatását, ahol Rimfel Ferenc 

plébános úr megáldotta a kilátogatók járműveit, hiszen Szent Kristóf az utazók, az úton levők 

védőszentje.  

Augusztus 4-én a III. Béla Szakképző Iskola udvarán tartotta Ifjúsági polgárőrnapi 

rendezvényét az Országos Polgárőr Szövetség. A programon személyesen köszöntöttem a 

résztvevőket.  

Augusztus 8-án Dusan Snoj főkonzul úrral találkoztam a Szlovén Konzulátuson.  

Augusztus 9-én a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnökével, Sugár Karolinával 

tárgyaltam. 

Augusztus 9-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.  



Augusztus 11-én tartotta falunapi rendezvényét Rábatótfalu városrész.  

Augusztus 15-én ismét sor került egy kooperációs értekezletre a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság szentgotthárdi gátőrházában a Rába duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol 

Tófeji Zsolt képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Augusztus 20-án rendeztük meg városunkban államalapítási ünnepségünket, amelynek 

keretében a délelőtt folyamán a katolikus templomban Szentgotthárd város kitüntetettjei 

átvehették elismeréseiket.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.  évben a "Szentgotthárd 

Város Díszpolgára" kitüntető címet Szabó Elekné Csider Bernadettnek, Szentgotthárd 

Testnevelési és Sportdíja" kitüntetést Csuk Alajosnak, Szentgotthárd Városért" kitüntetést 

pedig Csukly Gergelynek adományozta.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Szentgotthárd Város Képviselő-

testületének Díszoklevelét" adományozta dr. Johann Raunikarnak, a hulladékégető 

megépítése elleni küzdeleméért.  

Augusztus 23-án a Polgármesteri Hivatal refektóriumában került sor a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár oktatást-nevelést segítő kulturális programjának projektzáró sajtótájékoztatójára, 

amelyen Dr. Haragh László, az Önkrományzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 

elnöke képviselte az Önkormányzatot. 

Augusztus 25-én, Lendván a képviselő-testület több tagjával részt vettünk a bogrács-

világtalálkozóval egybekötött főzőversenyen.  

Augusztus 28-án tartotta soron következő ülését az Idősügyi Tanács.  

Augusztus 29-én az oktatási intézmények vezetőivel a tanévkezdés körüli teendőket vitattuk 

meg. 

Felhívja a szentgotthárdi lakosok figyelmét, hogy ma – szerda – este 18 órakor a 

szentgotthárdi iskola sportcsarnokában lesz Pars Krisztián, olimpiai bajnok köszöntése. Kéri 

mindazokat, akikhez most jutott el ez az információ a TV képernyőjén keresztül, látogassanak 

el a rendezvényre és köszöntsék együtt azt a Szentgotthárdról induló sportolót, aki olimpiai 

címet szerzett. 

Szentgotthárdi polgárok figyelmébe ajánlja továbbá a 2012. szeptember 15-én megrendezésre 

kerülő Zöld Konferencia rendezvényt. Környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kiemelten 

fontos feladata a Városnak, ezért arra biztatja Szentgotthárd lakosait, hogy minél többen 

jöjjenek el a konferenciára. 

 

Szeptember 15-én és 16-án kulturális örökség nap keretében nyílt napokat tartanak a 

Polgármesteri Hivatalban. Szombaton 10:00 órától este 22 óráig. Vasárnap 8:00 órától 12:00 

óráig. Ezeken a napokon lehet megtekinteni a Hivatal épületét. Mindkét szeptemberi 

programtól külön tájékoztatást fognak majd a lakosság felé biztosítani. 

 
Kitér arra, hogy a szentgotthárdi polgárok néhány napja már egy elég zavaró, sikító hangot 

hallhatnak reggel, délután és délelőtt, amely valahonnan az Ipari Park felől jön. Szeretne 

megnyugtatni mindenkit, hogy nincsen semmi baj és üzemzavar sem történt az Ipari Parkban. 

Egyszerűen arról van szó, hogy az a biomassza erőmű, amely gőzfejlesztést is végez, újra 

üzembe állt, ugyanis több hónapon keresztül nem üzemelt ez a rendszer. Volt egy 

rendszerjavítás is, ahol próbanyomást kell végezni, felfűtik a rendszert és ezt a túlnyomásos 

vízgőzt egyszerűen átfújják a rendszeren. Ebből adódik ez a különös hang, illetve az a fehér 

gőzkitörés, ami teljesen ártalmatlan, hiszen csak vízgőzről van szó. A Begas információ 

szerint szerdán volt utoljára próbanyomás. Ezúton is kérnek Mindenkit, amennyiben ilyet hall, 

ne ijedjen meg, hiszen semmi különösebb nem történt. 

Olyan dologról is kell beszélni itt a két ülés közötti beszámolóban, ami Bizottsági üléseken 

felvetődött, de magasabb szintről is kaptak értesítést. Köszönti a megjelentek között Bana 



Tibort, országgyűlési képviselőt, aki személyesen jelezte azt a problémát, amiről most a 

Polgármester Úr is beszélni fog. Látják a Szentgotthárdiak, hogy néhány hónapja eltérő 

kultúrájú csoportok jelentek meg a Városban. Tavasszal és kora nyáron úgy nézett ki a 

helyzet, hogy kevesebben vannak a városban, mint korábban, most viszont azt látják, hogy 

igenis többen vannak, mint amit esetleg a szentgotthárdiak tolerálni tudnak.  Ismerteti, hogy a 

helyzet kezelésére keddi napra rendkívüli Bűnmegelőzési Bizottságot hív össze és az ülésen 

jelen lesznek a bizottság tagjai: minden olyan személy, aki a Város Bűnmegelőzésével 

kapcsolatban bármit is tehet. Ki fognak dolgozni egy közös programot, hogy hogyan és 

milyen úton tudnak abba az irányba menni, hogy ezek az emberek megfelelően, illeszkedve a 

környezetükbe legyenek jelen, vagy éppen ne legyenek jelen. Hangsúlyozni szeretné, hogy 

nem azt mondja Szentgotthárd, hogy ne jöjjenek a Városba más országból vagy esetleg a 

keleti országrészből becsülettel dolgozni kívánó emberek, de a most ittlévőkkel a város lakói 

szerint problémák vannak. El kívánja mondani és hangsúlyozni, hogy a felelősség azokon a 

szállásadókon van, akik nem megfelelő körülményeket biztosítva tömegével befogadják 

ezeket az embereket. Ezek az emberek nem Szentgotthárd Város érdekeit képviselik, ezek az 

emberek saját, egyéni, gazdasági érdekeiket képviselik. Senki nem tiltja meg nekik, hogy ők 

esetleg albérletbe adják a házukat, a szobájukat, de azok a körülmények, amelyeket jelenleg 

tapasztalunk, azok Szentgotthárd érdekeivel ellentétesek. Ha ezzel kapcsolatban kíván valaki 

hozzászólni a képviselők közül, akkor arra inti őket, hogy várják meg a keddi rendkívüli 

Bizottsági ülést. Ennek az ülésnek az állásfoglalását, intézkedési tervét el fogja juttatni a 

képviselőkhöz, az érintett személyekhez, és ha erre lesz észrevétel, akkor azt majd vitassák 

meg közösen. 

Mivel időben be kell fejezniük az ülést az ünnepség miatt, ezért kéri képviselőtársait, hogy a 

reagálásokat röviden és határozottan tegyék meg. 

 

Labritz Béla: Örömmel hallotta ezeket a lokálpatrióta indíttatású szavakat és így ezzel a 

témával kapcsolatban nem is kíván többet szólni. Maga, a Testület és a Szentgotthárdiak 

nevében is köszönetét fejezi ki a Bizottsági ülés létrejöttéért, másrészt pedig, hogy ezzel a 

témával a Testület foglalkozik. A környezetvédelmet és a biztonságot érintő kérdés széles 

rétegeket érint, leginkább a Rábán túli területen. Nyilvánvaló minden szentgotthárdi tudja, 

hogy a Városban működik egy Pszichátriai Intézet és itt is merültek fel különböző problémák. 

Ezeket a Képviselő Úr most nem kívánja részletezni, viszont örömmel tájékoztatja a 

lakosságot és a Testületet, hogy Dr. Kapócs Gábor Úrral, az Intézmény igazgatójával volt egy 

másfél órás tárgyalása, aminek eredményeként- pl. kéregetés és egyéb olyan a város 

idegenforgalmát és az emberek életét kicsit keményebben érintő kérdésekben - sikerült 

megegyezésre jutniuk. Képviselő Úr meghívást kapott a vezetőségi ülésekre. Pozitív irányban 

alakulnak tehát ezek a dolgok. A Pável Ágoston és a Hunyadi út lakosainak és az ott működő 

vállalkozásoknak az érdekében kívánta ezeket mindenképpen elmondani. 

 

Dömötör Sándor: Reggeli hangzavarral kapcsolatban elfogadja a Polgármester Úr 

tájékoztatását, viszont úgy látja, hogy a Város joggal elvárhatná, hogy ha ilyen esetre kerül 

sor – üzempróbára – akkor azt előre jelezzék  Szentgotthárdon sokan háborogtak emiatt és 

nem tudták, hogy mi történhetett. A Bűnmegelőzési Bizottság ülésével kapcsolatban azt 

kérdezi meg, hogy mikor lesz pontosan, ezen külsősök is részt vehetnek-e – képviselőkre 

gondol - . Megkéri Polgármester Urat, hogy az ülésre hívja meg az Alpolgármester Urat. 

 

Huszár Gábor: Mindenképpen fogja tájékoztatni. Úgy tudja, hogy a testületnek delegálnia 

kellett valakit - évek óta - , és amikor a delegálás megvan, akkor onnan kezdve azok vesznek 

részt, akik az aktuális dolgokkal foglalkoznak Ennek utánanéznek, de ha nyílt, akkor 

mindenképpen szólni fog róla. Jegyző Úrtól kapja a tájékoztatást, hogy az ülés nem lesz nyílt. 



Az intézkedési terv viszont el fog jutni az érintettekhez és a képviselőkhöz. 

 

Kardosné Kovács Márta: A két ülés közti napirendben került előterjesztésre a 100%-os 

tulajdonú Közszolgáltató Vállalat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Gotthárd-

Therm Kft. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottsági 

ülésen már említette, hogy ennél bővebb és részletesebb anyagot vártak volna. Egy féléves 

gazdálkodásról a tulajdonos, ha tájékoztatót kér, akkor valójában egy összefoglaló anyagot 

várna el. A Gotthárd-Therm Kft. volt egy kicsit részletesebb, viszont a Közszolgáltató 

Vállalatnak és a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek jelzi, hogy szeptemberben részletesebb 

anyagot készítsenek. Célszerű lenne, ha összehasonlíthatóság végett az előző évi adatok vagy 

a költségvetési adatok szerepelnének ebben az anyagban. A Pénzügyi Bizottságnak az a 

javaslata, hogy a két ülés közti anyagot kérik kiegészíteni. 

Felszólalásában kitér arra, hogy részt vett a rábafüzesi falunapon és minden elismerése a 

Rábafüzesért Egyesületnek a megszervezésért. Képviselő Asszony részt vett a farkasfai 

falunapon is, ahol egy színvonalas és rendkívül érdekes falunapot szerveztek az ott élők. Itt is 

elismerés a faluért és az ott működő Egyesület munkájáért. 

 

Huszár Gábor: Csatlakozik Képviselő Asszony által elmondottakhoz. Jelzi, hogy 

beszámolójából kimaradt az a mondat, hogy a farkasfai városrészi falunapon is részt vettek 

mind a ketten. 

 

Dr. Haragh László: A könyvtár projekt-zárórendezvényén elhangzott kérést ismerteti. Azt 

kérik a Könyvtár dolgozói és a projektben résztvevők, hogy a Város és a Kistérség tegyék 

lehetővé, hogy a Kistérség gyerekei a szentgotthárdi Városi Könyvtár rendezvényeire 

eljuthassanak, a buszközlekedés megszervezését. 

 

Huszár Gábor: Egészen biztos tud válaszolni erre a kérdésre, anélkül hogy egyeztetett volna 

a Kistérségi Iroda vezetőjével. A kistérségi busz csak akkor tudja behozni a gyerekeket, ha 

éppen nem olyan időre esik a rendezvény, hogy haza kelljen vinni a Szentgotthárdon iskolába 

járó gyerekeket. Ha az állásidőpontban vannak a rendezvények, minden további nélkül ez 

megszervezhető. Abban az esetben, ha viszi haza a gyermekeket Rábagyarmat felé, akkor 

viszont nem tudja őket behozni. Ez csupán szervezés kérdése. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

189/2012. 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 polgármester 14:25 órától 14:46 óráig közmeghallgatást tart.  



 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Labritz Béla képviselő úr 14:48 órakor távozott a teremből. 

 

Csendesné Kóbor Ildikó: Véleménye szerint az elkészített anyag megfelelő szerkezetben és 

összefüggéseiben tartalmazza az Önkormányzat teljes ülésének illetve költségvetésének a 

számait. Külön erénye az anyagnak, hogy nagyon részletesen, tényszerűen és számokkal 

alátámasztva mutatja be a pénzügyi kockázatokat. Nagy örömmel tapasztalta, hogy őszintén 

és tényszerűen mutatja be ezeket. Véleménye szerint a pénzügyi helyzet stabilitásához két fő 

prioritást kell szem előtt tartani. Az egyik, hogy a lejáró folyószámlahitel-szerződés miatt a 

Bankkal sikerüljön újabb hitelszerződést megkötni. Ez a rövid illetve a hosszabb távú 

pénzügyi stabilitásnak az egyik fontos alapja. A másik pedig a függő-kötelezettsége az 

Önkormányzatnak, ami a fürdővel kapcsolatos és ez mindenki számára ismert. Célszerű 

lehetne átgondolni, hogy akár szakértők bevonásával találjon megoldást az Önkormányzat a 

kötelezettség csökkentésére, és tudja minimálisra vagy 0-ra csökkenteni. Úgy gondolja, 

amennyiben ezeket a feladatokat az Önkormányzat ellátja, úgy a pénzügyi helyzet közép -és 

rövid távon biztosított lesz. 

 

 

Kardosné Kovács Márta: Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen tárgyalták 

a féléves gazdálkodást. Néhány gondolatot szeretne hozzáfűzni, és a Pénzügyi Bizottságnak 

javaslatai is vannak a határozati javaslathoz. Az Önkormányzat szigorúan elfogadott 

költségvetése szerint gazdálkodik. A féléves gazdálkodási adatok csak kismértékben térnek el 

a tervezettől. Bevételek 37 millióval nőttek, a kiadások 85 millióval. Egyes adózók, adózó 

vállalkozók fizetési hajlandósága miatt jelentős elmaradás van a telekadó és idegenforgalmi 

adóbevételekben. Ingatlanértékesítés tervezett bevétele sem realizálódott időarányosan. 

Intézmények működésében finanszírozási okok miatt nem volt fennakadás. Kiadások 

teljesítése időarányos. 35 millió Ft tagi kölcsönt nyújtottak a Gotthárd-Therm Kft. részére 

hitelkamat esedékes összegére a kötelezettségvállalásuknak megfelelően. 13 milliót viszont 

működésre kellett nyújtanunk. 2012 évi költségvetés hasonlóan a korábbi évekhez igen 

szigorú gazdálkodást kíván mind a Képviselő-testülettől, mind az Intézményektől az év 

hátralévő időszakára. Folyamatosan figyelni kell a bevételek alakulását, kontroll alatt kell 

tartani a kiadásokat. A gazdálkodás stabilitása végett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja:.Folyamatos legyen a tárgyalás 

az Erste Bankkal a törlesztések átütemezésére vonatkozóan. Helyi adó behajtására induljanak 

eljárások, induljon a behajtásra nagyobb figyelem. Készüljön Intézkedési Terv az iparűzési 

adóbevallások ellenőrzésére vonatkozóan, ezt a szeptemberi testületi ülésre kérik. Ingatlanok 

értékesítésének lehetőségét vizsgálni kell és lehetőség szerint értékesítésre előkészíteni, 

hiszen időarányosan alatta vannak a tervezetnek. Intézményi kiadások kontrollálása, takarékos 

gazdálkodás figyelemmel kísérése a továbbiakban fokozottabban történjen. 

 

Kiss Éva, Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöke 14:51 órakor megérkezett. 

 



Virányi Balázs: Képviselő Úr kevesli a Pénzügyi Bizottság javaslatait. Egyértelmű az 

anyagból, hogy a bevételeik nem a tervezett mérték szerint realizálódnak. Lesz olyan is, ami 

egyáltalán nem fog realizálódni. A kiadások viszont ehhez képest nőttek. Ha ezt összeveti a 

folyószámla-hitelkerettel, ami gyakorlatilag ki van merítve, akkor számára úgy néz ki a 

képlet, mint 2010 nyár közepe. Szükségesnek tartana ennél sokkal komolyabb és keményebb 

lépéseket, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyát képes legyen megőrizni november 

és december környékén is. Javaslata, hogy a tervezetteken felül további 200 millió Ft vagy 

vagyonértékesítést, vagy kiadáscsökkentést az októberi Képviselő-testületi ülésre terjesszenek 

elő. Ezt a képviselő egyéni képviselői indítványként kéri feltenni szavazásra.  

 

Huszár Gábor: Egyéni képviselői indítványként fel fogja tenni, viszont jelzi a Képviselő-

testületnek hogy ezt az indítványt ne szavazza meg. Ennek okát abban látja, hogy szeptember 

15-kével fognak majd az adók befolyni. Először lássák a teljesítési lehetőségeiket. Ha 

szükséges, akkor inkább szeptember végén döntsenek bizonyos intézkedésekről. 

 

Vadász József: 200 milliót megvonni a jelenlegi szűkös anyagi helyzetben lévő 

Intézményektől? Képviselő Úr ezt felveti, válaszában kifejti, hogy csak az Intézményektől 

tudnának. Kiadásokat máshogy csökkenteni nem tudják. Elhangzott a Bizottsági ülésen is, 

amit a Könyvvizsgáló Asszony is javasolt, hogy a Banknál kéne egyezkedniük, átütemezni ezt 

az adósságot és kinyújtani a futamidőt. Ez is pénzbe kerül, de a Banknak kényelmesebb lenne 

az a helyzet, hogy a kamatokat az Önkormányzat fizetné, a tőketörlesztést pedig kitolnák. 190 

millió környékén tudnák így a fizetést elodázni. Véleménye szerint a Banknak nem célja, 

hogy a várost gazdálkodását bedöntse. Nem hiszi Képviselő Úr, hogy az Erste Bank egy 

fürdőt szeretne üzemeltetni Szentgotthárdon. Ha csődbe megy a város, az adósságát és amivel 

tartozik a város, nem biztos hogy realizálni tudja. Ezt jó iránynak tartja. 

 

Labritz Béla 14:54 órakor visszaérkezett az ülésre. 

 

 

Virányi Balázs: Az összes elhangzott javaslatot figyelembe véve jutott el ehhez, az általa 

említett 200 milliós javaslathoz. A helyzet szerinte sokkal komolyabb, mint ahogy ők ezt így 

próbálják kezelni. Muszáj ilyen lépéseket megtenni, különben komoly és nagy baj lesz.  

 

 

Huszár Gábor: Csodálkozik mert a Pénzügyi Bizottsági ülésen felvázolta a Bizottságnak, 

hogy mik azok az intézkedések, amiket a nyár folyamán folyamatosan elkezdtek a Bankkal és 

egyéb olyan hitelezőikkel foganatosítani illetve tárgyalni, hogy átvészeljék azt a pénzügyi 

gödröt, amibe most időlegesen belekerültek. Bízik abban, hogy nem kell foganatosítani ilyen 

lépéseket. Teljesen egyértelmű, hogy a tárgyalásokat tovább kell folytatni, és véghez kell 

vitetni, akár a Bank felé akár olyan cégek felé, akik az Önkormányzatnak tartoznak. Nem 

javasolja most Virányi képviselő javaslatát, mert ha itt kimondanának egy konkrét számot, 

akkor ahhoz a konkrét számhoz tartania kell magát a Képviselő-testületnek, a Jegyzőnek, a 

Pénzügyi Iroda vezetőjének és az összes Intézményvezető felé jelezni kéne, hogy most 

annyival kevesebb az a büdzsé, amivel gazdálkodhatnak. Elmondja, hogy a ma – szerda – 

reggeli Intézményvezetői értekezleten egyértelművé tette az intézményvezetők felé, hogy az 

intézményeknél csakis kizárólag csak a működéshez szükséges számlák lesznek fizetve. 

Annyi lesz mindig folyósítva az Intézmény felé, akár Kistérség, akár Város, hogy az aktuális 

számlák a működéshez kiegyenlítve legyenek. A tanévben és nem oktatási intézményeknél az 

év hátralévő részében  fennakadás nem fog keletkezni. Ha ezen felül kell még valamit 

tenniük, azt megteszik az októberi testületi ülésen és a jövő évi sarokszámok kijelölésénél. 



Addig arra kéri a Testületet, hogy bízzon abban, hogy az a folyamat, amin elindultak jó felé 

fog kanyarodni és át tudják vészelni ezt az időleges nehézséget. Természetesen bármilyen 

jelzés érkezik a másik irányból, akkor, ha kell, szeptember végére újra idehoznak egy 

megfelelő javaslatot. Most még ne menjenek eléje ezeknek a dolgoknak. 

 

 

Kardosné Kovács Márta: Egy gondolatot szeretne kihangsúlyozni. A féléves gazdálkodás a 

költségvetés szerint történik. Nincsen nagy eltérés attól a költségvetéstől, amit erre az évre 

előirányoztak. A féléves adatok alapján messzemenő következtetéseket senkinek sem kell 

levonnia. Meg fogják nézni a háromnegyed éves gazdálkodást is, és ha azok a mutatók, 

adatok úgy alakulnak, hogy aggodalomra ad okot , akkor be kell avatkozni, Úgy látja, hogy 

ezen a ponton erre még nincs szükség. 

 

Huszár Gábor:Teljesen egyetért az elmondottakkal. Mert azok, akik csak a számokat nézik 

hajlamosak elfelejteni, ha egy féléves jelentésnél egy oktatási intézményben 56%-os a 

teljesítmény és nem pont 50% vagy 60%, akkor megijednek, hogy mi lesz az év hátralévő 

részében. Tudomásul kell venni, hogy a második félév egy oktatási intézménynél mindig 

rövidebb, mint az első félév, hiszen a decemberi dolgok  átcsúsznak a következőre évre. A 2,5 

hónap szünet sokkal alacsonyabb gazdálkodást feltételez, a hátralevő 4 hónap nem is 4 hónap 

igazából hanem csak három hónap. Semmi baj nincsen akkor, ha a júniusban meghozott 

ténylegesen hathónapi mérleg egy kicsit magasabbat mutat, mint az 50%.. Ő is csak ismételni 

tudja Képviselő Asszonyt, hogy igenis a Város gazdálkodása és az Intézmények gazdálkodása 

a tervezetnek megfelelő ütemben zajlik. 

 

Virányi Balázs: Az anyag nem ezt mondja, hiszen a bevételi oldal nem úgy realizálódik, 

ahogy kellene. Mindannyian tudják, hogy vannak olyan bevételi elemek, amik egyáltalán nem 

fognak realizálódni. Arra hívja fel a figyelmet – tudomásul véve, de nem elfogadva a 

nyugalmat – hogy a következő fog történni, hirtelen fog a probléma a nyakukba zuhanni és 

nem lesz idejük arra, hogy kezeljék. Olyan hirtelen fog jönni és olyan kapkodással lehetne 

csak kezelni, mint 2010 őszén lehetett, amikor 180 millió Ft-ért értékesítettek 

tulajdontárgyakat, hogy túléljék az évet. Azt látja, hogy ugyanez lesz most is a helyzet. Ne 

abból induljanak ki, hogy az Intézmények milyen szinten teljesítettek, hanem azt kell 

megnézni, hogy mi lesz a bevételekkel. Úgy látja, hogy ha minden így fog maradni, akkor év 

végén 450-600 millió Ft között hiánnyal zárnak, ami már egy kezelhetetlen kategória. Ezt 

kéne megelőzni. 

 

Huszár Gábor: Azért nem reagál Virányi Balázs felszólalására, mert érzi, hogy 

képviselőtársát az aggodalom hajtja. 

Felteszi szavazásra Virányi Balázs képviselő javaslatát, miszerint állapítsanak most meg az 

Intézmények és a Város működése szempontjából 200 millió kiadáscsökkentő és 

bevételnövelő tételt összességében a tervezeteken felül. 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodással nem fogadta el Virányi Balázs 

képviselő egyéni képviselői indítványát. 

 

 

Huszár Gábor: Eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, amit 

Pénzügyi Bizottság elnöke felolvasott. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 



és a mellékleteiben foglaltak szerint megismerte és ezt a Pénzügyi Bizottság javaslataival 

kiegészítette: 1. folyamatos legyen a tárgyalás az Erste Bankkal a törlesztés átütemezéséről.  

2. helyi adó behajtására induljanak eljárások, irányuljon behajtására nagyobb 

figyelem,  

3. készüljön intézkedési terv az iparűzési adóbevallások ellenőrzésére 

vonatkozóan a szeptemberi testületi ülésre.  

4. ingatlan értékesítésének lehetőségét vizsgálni kell és lehetőség szerint 

értékesítésre előkészíteni a szabad ingatlanokat.  

5. intézményi kiadások kontrolálása-takarékos gazdálkodás figyelemmel 

kísérése. 

 

A Képviselő-testület 3 igen és 4 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 

Huszár Gábor: Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

190/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város és a Kistérség időskorú lakóinak ellátása –a Városi Gondozási Központ 

lehetőségein keresztül. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Dr. Haragh László: Ismerteti, hogy szerdai nap tartották az Idősügyi Tanács ülését. Ezzel 

kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy a Város gazdasági helyzetének ellenére a 

Gondozási Központ bővülő  és egyre javuló szolgáltatásokat nyújt. Úgy látja, hogy a Város 

idős lakossága lehetőségekhez képest elégedett a szolgáltatással. 

 

 

Dömötör Sándor: Az anyagot végigolvasva érdekesnek találta a kérdőívek alapján a 

válaszadók által közölt információkat. Ezekből szeretne egyre reflektálni. A válaszadók 

kihangsúlyozták, hogy az egyedülálló idős emberek szervezett elhelyezése, idősotthon 

létesítése, gondozóház visszaállítása fontos lenne. Ez annak idején is nagy viharokat kavart. 

Ezzel kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy van-e reális esély arra, hogy Idősotthon, 

Gondozóház visszaállítására sor kerül. Amennyiben erre nem kerülne sor, akkor éppen a 

tegnapi Bizottsági ülésükön meghozott döntésekről szólna. Mindenki számára ismert, hogy a 



Gondozóház a tűzkár miatt néhány embernek szállást biztosított hosszú időn keresztül. Az az 

épület alkalmas arra, hogy akár lakásként is tovább hasznosítsák, amennyiben ilyen irányban 

nem kívánják igénybe venni ezt az épületet. Azért tért ki erre, mert jelenleg 48 szociális 

lakásigénylő van és 32 minőségi lakáscserekérő. Az elkövetkező időszakban várhatóan egy-

két lakás fog rendelkezésre állni. Lépten-nyomon kapják azokat a kritikákat, hogy képtelen az 

Önkormányzat a lakásügyi helyzeten érdemben változtatni. Amennyiben ez a gondolat itt nem 

talál elnyerésre, vagyis a Gondozóház visszaállítására, akkor azt javasolja, hogy 

gondolkodjanak el azon, hogy a volt Gondozóház épületéből esetlegesen egy-két szociális 

lakás is kialakítható lenne. 

 

Huszár Gábor: Válaszában kifejti, hogy reális esély lehetne rá, ha volna pénze az 

Önkormányzatnak. Az anyagi oldala az, ami ezt a gondot akadályozza. Az viszont, hogy ott 

valamilyen szociális bérlakás valósuljon meg, akár valamilyen vállalkozó vagy cég 

bevonásával, azt nem vethetik el. El kell kezdeni erre vonatkozólag a tárgyalásokat. Annyi 

biztos, hogy az Önkormányzat erre pénzt áldozni most nem tud. A szavazásnál a Polgármester 

Úr szeretne külön kitérni az egyes pontra, ami arról szól, hogy kérjék fel a Kistérségi Irodát, 

hogy kövesse figyelemmel és nyújtson be olyan pályázatot, melynek keretében olyan 

szállítójármű beszerzése lehetséges, amely alkalmas a földrajzi viszonyok miatt nehezen 

megközelíthető kistérségi településen élő ellátottak kiszolgálására, illetve olyan 

jelzőkészülékek beszerzésére legyen lehetőség, amely a kétirányú kommunikációs 

feltételeknek megfelelne. Az 1-es és 1.1. és 1.2.-es pontokat egységesen elfogadni javasolja. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

191/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadásra 

ajánlja a fenntartó Kistérségi Társulás számára a „Szentgotthárd Város és a Kistérsége 

időskorú lakóinak ellátása a Városi Gondozási Központ lehetőségein keresztül” szóló 

előterjesztést, az alábbiakkal: 

 

1.1. felkéri a Kistérségi Irodát, hogy kövesse figyelemmel, illetve nyújtson be olyan 

pályázatot, amely keretében  

 olyan szállító jármű beszerzése lehetséges, amely alkalmas a földrajzi 

viszonyok miatt nehezen megközelíthető kistérségi településeken élő ellátottak 

ellátására, elérésére.  

 olyan jelző készülékek beszerzése lehetséges, amelyek a kétirányú 

kommunikációs feltételeknek megfelelnek.  

1.2. felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a 2013-as költségvetés tervezésekor vegyék 

figyelembe annak a lehetőségét, hogy a területi ellátást végző szociális és közösségi 

gondozók valamint személyi segítőknek adható munkahelyi pótlékok emelését. 

 

Határidő: költségvetés tervezése 

Felelős: Fábián Béláné intézményvezető   

Dr. Gábor László irodavezető 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

Csendesné Kóbor Ildikó 15:09 órakor távozott az ülésről. 

 



II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

 

1./ Napirendi pont: 

Népi kezdeményezés lakossági szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatási díjak csökkentésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor. Mindkét Bizottság megpróbálta a maga módján a lehető legjobban átlátni és 

kommunikálni ezt a kezdeményezést. Az Erőforrás Bizottságánál került be az a mondat, 

amely megnyugtatólag tud hatni az aláírásgyűjtőknek. Novemberben lejár a szerződés, tehát 

az új szerződés előtt kiírandó pályázatnál figyelembe fogja venni az Önkormányzat és az 

Önkormányzat végrehajtó szervezete - aki a pályázatot ki fogja írni - a népi kezdeményezés 

által megfogalmazottakat. Ez az Erőforrás Bizottság módosító javaslata. 

 

Dömötör Sándor: Jelzi, hogy a tegnapi – Erőforrás Bizottság – ülésen nem fogadta el ezt a 

határozati javaslatot. Nem azért mert nincsenek benne pozitív vonások a korábbihoz képest, 

hanem mert kevesli a garanciát benne. A közmeghallgatáson megelőzte egy-két gondolattal 

Mesics Józsefné. A felszólaló ugyanis már elmondta, hogy az új szolgáltató, akivel szerződést 

köt az Önkormányzat, a szerződés olyan formában íródjon meg, hogy ne a kukák száma és 

űrtartalma alapján, hanem súlyra történjen a szemét szállítása és ezután kg után számolják az 

elszállítási díjat. Ennek valószínű lennének követelményei, főleg technikai oldalról. Egy 

gépjárművet fel lehet szerelni olyan technikával, amely súlyra fogja mérni felvevő 

egységenként, akár lépcsőházanként, akár háztömbönként, akár családi házanként, hogy 

milyen nagyságú és mennyiségű kg szemetet visznek el egy háztól. Ha erre lenne garancia és 

lehetőség, hogy így tudnak szerződést kötni egy új vagy a jelenlegi elszállítóval, akkor tartana 

garanciát arra, hogy a lakossági igényeknek meg fog felelni ez a dolog. Az elmúlt időszakban 

az űrtartalommal foglalkoztak sokat. Kg alapján meg lehet állapítani, hogy mennyi 

szemétszállítási díjat kell fizetni, de most azt csinálták, hogy egy kukára állapították meg pl. 

80 literesre, hogy mennyit kell fizetni. Darabszámra vitték el a kukákat. Egy háztartásból egy 

év alatt 52 alkalom helyett elvitték 23-szor. El nem végzett szolgáltatásért fizetett bér volt a 

lakosság részéről. Ezt kéne mindenképpen elkerülniük. Amit a lakossági kezdeményezés 

alapján javasolt Mesics Józsefné, hogy kg után számolják vagyis kg alapján állapítsák meg, 

hogy hány kg szemetet visznek el és akkor biztosan mindenki tudni fogja, hogy miért mennyit 

kell fizetnie. Így ebben a formában ezt semmiképpen sem lehet fenntartani véleménye szerint. 

Novemberig ezt el kell viszont fogadniuk. 

 

Huszár Gábor: Hogy ennek a technikai megvalósítása mennyire lehetséges, ezt most senki 

nem tudná megmondani. Még nem tudja az Önkormányzat, hogy ki lesz a szolgáltató. Három 

olyan cég is van, aki potenciálisan szóba jöhet, versenyeztetni fogják őket. Ezért mondja, 

hogy a népi kezdeményezésben megfogalmazott javaslatok legyenek a pályázati kiírás 

feltételei, vagyis vegyék bele. 

 

 

Virányi Balázs: Ő nem javasolja, hogy ez legyen a pályázati kiírás feltétele, mert így senki 

nem tudja majd megmondani, hogy a majdani szolgáltatónál mennyi lesz a kg/Ft költség. 50 

milliós beruházási költsége lesz neki ezzel, amit nem fog tudni pályázatból megcsinálni, és 

így ki fogja fizettetni a fogyasztókkal. Vagyis be fog épülni az egységköltségbe. Azt 

javasolja, hogy hagyjanak nyitva mindenféle megoldási lehetőséget, arra törekedve, hogy az 



egységár legyen űrmérték vagy tömeg, de az a lényeg, hogy a lehető legalacsonyabb legyen. 

 

Huszár Gábor: A lakosságnak és az Önkormányzatnak is az a célja, hogy olcsóbb legyen a 

hulladékszállítás. Hogy ezt hogyan éri el az Önkormányzat, milyen tárgyalások alapján vagy 

sikerül úgy egyezséget kötni, hogy olcsóbb lesz a szemétszállítás ez valószínű senkit nem fog 

érdekelni. Egy a lényeg, hogy olcsóbb legyen a szemétszállítás. Hiszen ma Szentgotthárdon 

drágább a szemétszállítás, mint a környező hasonló településeken, és ezért kell azt a mondatot 

beleírni, hogy a népi kezdeményezés által megfogalmazottak kerüljenek a kiírásba, hiszen a 

népi kezdeményezés arról szól, hogy olcsóbb legyen a szemétszállítás. Ez legyen a céljuk. 

 

Vadász József: Ehhez a témához kapcsolódóan mond egy példát. Magyarországnál 

gazdagabb és környezettudatosabb országban szerzett tapasztalatokat a szemétszállításról, ami 

véleménye szerint Szentgotthárdon is követendő példa lehetne. 2013-14 évben megépül a 

hulladékudvar és ott szelektíven lesz majd lehetőség arra, hogy lerakják a hulladékot, és 

ebben üzlete van az azt működtető vállalkozásnak is. Abban az országban úgy működött ez a 

dolog, hogy hetente egyszer-kétszer pár órára nyitva volt a hulladékudvar, ahova a lakosság 

szelektíven vitte be a hulladékot és ingyen elhelyezhette, amiben az ott szolgáltatónak az volt 

az üzlet, hogy szétválogatta és újra hasznosíthatta a szemetet. Komposztálás működött minden 

háztartásban. A fennmaradó hulladékot, amit a lakosság nem tudott szelektálni vagy 

hasznosítani, azt tette ki a kukába, és a szolgáltató tényleg ott mérte. A lakosságnak a 

hulladékkezelési terhe így mérsékelve volt. 

 

 

Huszár Gábor: Az egészen biztos, hogy az állampolgárok felelőssége a hulladék-

gazdálkodásnál, hulladék-szállításnál meg fog nőni az elkövetkezendő időszakban. Sokkal 

nagyobb felelősség lesz az állampolgárokon, hova gyűjti és milyen helyen gyűjti a hulladékot. 

Kéri a képviselőket, hogy amikor eléjük kerül a pályázat kiírásának a tervezete, akkor vitassák 

meg ezt a témát mélyrehatóan. Most ugyanis arról kell dönteniük, hogy a népi 

kezdeményezést elfogadják-e vagy nem fogadják el. Elfogadják úgy, hogy a határozatba 

belefogalmazzák, hogy a kiírandó pályázatnál ezeket a szempontokat figyelembe fogják 

venni. Nem látja értelmét, hogy a hulladékgazdálkodással most mélyrehatóan foglalkozzanak. 

Tartsák szem előtt a Képviselők, hogy most nem ez a téma. 

 

 

Labritz Béla: A tegnapi Bizottsági ülésen pont erről a témáról beszéltek és pont ezen 

dolgozik a testületi javaslat és megbízás alapján a Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsban. 

A tegnapi ülésen azt mondta, hogy jövő év második felében, amikor elkészül a 

Hulladékudvar, mi magunk fogjuk csökkenteni a szemét elszállításának a díját azzal, hogy 

amit lehet kiviszünk a hulladékudvarba és a szolgáltató megfelelően fogja ezt tolerálni. 

Ugyanis a lakosság jót fog tenni azzal, hogy egy kupacba összehordják szelektíven a 

hulladékot. És már csak az marad, ami hasznosíthatatlan. Az hogy ez milyen áron fog menni, 

még ő maga sem tudja. Ez a cél, ez a jövő, és a jövő év második felében – 1 év múlva -  

biztosan fognak erről beszélni. 

 

Dömötör Sándor: Elfogadja, hogy a népi kezdeményezés alapján tárgyaljanak a következő 

vállalkozóval, aki a szemétszállításba beszáll, de akkor véleménye szerint olyannal kell 

tárgyalnia az Önkormányzatnak, aki hajlandó technikai újdonságot, újításokat és beruházást 

végezni, mert ha marad ez, akkor azon nem kell tárgyalni. 

 

 



 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

192/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata   Képviselő-testülete a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati 

rendelettel módosított 41/2002. (XI.29.) rendeletben megállapított szilárd hulladék-kezelési 

közszolgáltatási díjakon nem változtat, viszont a hulladékszállításra kiírandó közbeszerzésnél 

az aláírásgyűjtők szervezőinek felvetéseit lehetőség szerint figyelembe kell venni. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás  irodavezető 

 

 

Mesics Józsefné 15:20 órakor távozott  az ülésről. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Dr. Csanaki Eszter aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Aljegyző Asszony kérte a jogviszony megszüntetését közös megegyezéssel 

szeptember 15. napjával. Ígéretet tett arra, hogy a határozati javaslaton kívül nem fogja egyéb 

kommentálással ezt az előterjesztést fokozni. Egy gondolatot szeretne megosztani a 

Testülettel és a tévénézőkkel, hogy Aljegyző Asszony az új Képviselő-testület első féléve, 

első egy éve alatt talán a legtöbb segítséget adta mind neki, mind a Testület tagjainak, de 

lehet, hogy ők ezt a mindennapjaikban nem érzékelték. A Képviselő-testület nevében jó 

munkát kíván az elkövetkezendő évekre, de nehéz szívvel engedik el Aljegyző Asszonyt.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

193/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  dr. Csanaki 

Eszter aljegyző közszolgálati jogviszonyának a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 226. §-a alapján alkalmazni rendelt 60. § (2) bekezdése a) 

pontja alapján  2012. szeptember 15. napjával közös megegyezéssel történő  

megszüntetéséhez. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy Dr. Csanaki Eszter jogviszonyának 

megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: Dr. Dancecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét 

fejezi ki Dr. Csanaki Eszter aljegyzőnek  a közigazgatásban  több mint 20 évig végzett  



kimagasló szakmai tevékenységéért. További életútjához jó egészséget és sok sikert 

kíván.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancescs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2012. 

szeptemberi rendes képviselő- testületi ülésre készüljön előterjesztés az aljegyzői 

pályázat kiírására.  

Határidő: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancecs Zsolt jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A helyi turizmus alakulása. 

Előadó: Huszár Gábor 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta azzal az egységes 

állásponttal, hogy a megítélt összegből 733.000 Ft helyett 400.000 Ft. kerüljön át a TDM 

szervezethez. A 2-es számú határozati javaslat a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött 

módosításról szól a 2-es számú melléklet szerint illetve arról, hogy a TDM-t fel kell 

hatalmazni arra, hogy köztévé reklámszerződés kapcsán dolgozzon ki egy egységes 

tervezetet, és azt a Testület elé kell terjeszteni. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

194/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében elkülönített „Idegenforgalmi alap”-ból 400.000 forintot biztosít a 

Szentgotthárd Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára azzal, hogy ezen összeg 

átutalásának feltétele: 

a) a turisztikai szervezet jogerős bírósági bejegyzése, jogszerű létrejötte, 

b) továbbá az Előterjesztés 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodás 

megkötése, amelynek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert. 

 
Határidő: utalásra és aláírásra: a TDM egyesület jogerős bírósági bejegyzését követően 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit elnök 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

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

meghatározott megállapodás megkötésével párhuzamosan - kezdeményezi a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítását az 

Előterjesztés  2. számú mellékletben foglaltak szerint. 



Határidő: TDM egyesület létrejöttét és jogerős bírósági bejegyzését követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kiss Éva elnök  

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárd és 

Térsége Turisztikai Egyesületet, hogy a köztéri reklámszervezés kapcsán dolgozzon ki 

egy olyan javaslatot a szolgáltatás ellátására, amelynek ismeretében a Képviselő-testület 

dönteni tud a köztéri reklámszervezés további sorsáról. 
Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Simon Margit elnök 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Kiss Éva, Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöke 15:26 órakor távozott az ülésről.  

 

4./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

195/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Zsidai kultúrház és sportlétesítmény használatba adása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta, minkét Bizottság elfogadásra javasolja a 

határozatlan időre szóló bérbeadást a 2-es melléklet szerint, illetve a támogatási szerződés 

eddig élő hatályon kívül helyezését javasolja. Egy pályázat miatt van elsősorban erre szükség 

és sok sikert kívánnak a Szemle Egyesületnek ehhez a pályázathoz. Remélhetőleg sok-sok 

pénzt tud idehozni azzal, hogy ő tudja majd kezelni ezt a létesítményt. 

 

Vadász József: Úgy látja, hogy mindenképpen meg kell adniuk a lehetőséget a Szemle 

Egyesületnek, mert most végre olyan emberek karolták fel ezt az ügyet, akik akarnak és 

tudnak is tenni. Kéri a többi Képviselőtársát is, hogy támogassák az Egyesület kérését. 



 

 

Huszár Gábor: Első napirendi pont szerint határozatlan időre adnák bérbe a 2-es melléklet 

szerint, illetve visszavonják az ide vonatkozó szerződést. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

196/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a  Szentgotthárd-térvidéki Munkások és 

Lelkesek Egyesülete közti  Megállapodást  a Zsidai Városrészi Kultúrház és 

sportlétesítmény működtetésére határozatlan  időre  bérbe adj az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint A megállapodás fedezete évenként a  költségvetésben közművelődési 

tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

  2.) A képviselő – testület a 89/2012. számú határozattal elfogadott a Szentgotthárd-térvidéki    

       Munkások és Lelkesek Egyesületére vonatkozó támogatási szerződés hatályon kívül  

        helyezésre kerül.  

 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2012. szeptember 15. utalás  : 

az adott év költségvetésének elfogadásakor            

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

28/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 

szóló 29/200. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. sz. melléklet 

 

 

Dr. Haragh László: A haszonállatokról és az ebekről beszéltek, de egyre többször lehet 

olyasmiről hallani az országban, hogy egzotikus állatok szabadulnak el. Úgy gondolja, hogy 

ezzel is kéne a helyi Önkormányzatoknak foglalkozni, de elképzelhetőnek tartja, hogy 

magasabb szinten is. Óriáskígyókat, krokodilokat tartanak otthon. Példaként említi, ha egy 



kutya elszabadul, akkor azzal tudnak mit kezdeni, de egy anakonda esetében mindenképpen 

engedélyhez kötné, hogy valaki skorpiókat tenyésszen otthon. Kisebb állat ugyan, de sokkal 

nagyobb bajt okozhat, mint egy harapós kutya. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Ezeket a kérdéseket egyre kevésbé tudják helyi rendeletekkel 

szabályozni, ezért is vannak ezek a központi változások is. Központi jogszabályokkal 

próbálják ezeket kezelni több-kevesebb sikerrel. Nincs az Önkormányzatnak arra lehetősége, 

hogy ezt ők Szentgotthárdra külön szabályozzák. 

 

Huszár Gábor: Ez a rendelkezés lehetőséget ad most arra, hogy olyan állatotokat és olyan 

helyen tartsanak a polgárok, amit ők eddig leszabályoztak. Hiába volt lehetőség arra az 

Önkormányzat rendelete szerint, hogy Kethelyen mindenki sertést tartson, ettől még nem 

tartottak több sertést Szentgotthárdon, vagyis nem javult a háztáji gazdaságok aránya. Nem 

biztos, hogy ez a jó megoldás, de mivel a törvény leszabályozza, ezért az Önkormányzatnak is 

meg kell tennie. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

29/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Javaslatkérés a vagyonrendelet módosításához. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: A Pénzügyi Bizottság javaslatokat tett a vagyonrendelethez. 

Eléjük került egy olyan anyag, amiben tájékoztatva lettek a haszonbérbe adott területekről, 

azoknak a bérleti díjáról és a bérleti díj mentességéről is. Az előterjesztés arról szól, hogy 

bérleti díjat állapítsanak meg minden haszonbérbe adott ingatlan vonatkozásában. A Pénzügyi 

Bizottságnak egységes 6 Ft/m2/év javaslata volt mezőgazdasági haszonbérleti díjak 

megállapítására vonatkozóan. Az előterjesztésben sávos díjak voltak meghatározva. Volt a 

Bizottságnak még egy olyan javaslata, hogy további területeket is vonjanak ebbe a látókörbe, 

mert az eléjük terjesztett anyag nem tartalmaz mindent teljes körűen. 

 

 

Huszár Gábor: Hozzáteszi, hogy ne csak a 100%-os vagy 1/1-es tulajdonú területek 

kerüljenek ide, hanem nézzék meg az esetleges osztott területnek a bérletét. Azt gondolja, 

hogy ez a 6 Ft/m2/év egységesen megállapított díj, ami eddig is érvényben volt a használaton 

kívüli belterületi ingatlanokra, ez egységesen élni fog a nem 1/1-es tulajdonú területekre is. 

Kiemeli, hogy a Testület szeretné látni, hogy hány ilyen terület van, összességében ez 

mennyit tesz ki. Mindezekkel együtt javasolja a 3-as mellékletet a Bizottság elfogadni, a 

rendeletet megalkotni, egységesen ezzel a 6 Ft/m2 árral. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

30/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 



 

9./ Napirendi pont: 

Pályázatok pénzügyi megvalósításának időbeli ütemezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Két futó pályázatról van 

szó, aminek látni kell 2014-ig a pénzügyi ütemezését. Az egyik a „SZEOB Játékvár Óvoda 

fejlesztési pályázat és támogatása”, a másik pedig az „Egészséges nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségben” című pályázatok.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

197/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás számára a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati 

felhívásra benyújtott, a SZEOB Játékvár Óvoda fejlesztése pályázat megvalósítására, 

illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  
 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2013. 15.797.359.- 0.- 100% támogatás 

2014. 3.067.232.- 0.- 100% támogatás 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014. július 01 - 2019. 

június 30. 

Plusz fenntartási költség nem 

jelentkezik! 

- 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény, mint konzorciumi vezető partner által az 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című 

felhívásra (kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3) benyújtott pályázat megvalósítására, illetve 

fenntartására az alábbi adatok vonatkoznak:  

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2013. 62.069.466 0.- 100% támogatás 

2014. 61.933.615 0.- 100% támogatás 

Fenntartási időszak: 



Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2015. január 01 - 2017. 

december 31. 

1 fő 8 órás szakmai vezető bére 

járulékokkal: max. 3.855.000,- 

Ft/év 

állami finanszírozás, ennek 

hiányában Szentgotthárd Város 

Önkormányzat / a Rendelőintézet 

költségvetése 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon (KEOP-2011-4.4.0) pályázati lehetőség. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: Egyik Bizottsági ülésen felvetődött, hogy van olyan cég, aki akár pályázati 

forrás nélkül is, önerőből hajlandó lenne az Önkormányzattal közösen megvalósítani ezt a 

beruházást. Ugyanezen a Bizottsági ülésen vetődött fel, hogy időközben életbe lépett egy 

olyan uniós támogatásokra vonatkozó tiltó rendelkezés, amely a más beruházást öt éven belül 

valamilyen szinten korlátozza. A  javaslata most az lenne, hogy ne állítsák meg ezt a 

folyamatot, de az Önkormányzat kérjen be a cégtől megvalósíthatósági tanulmányt és 

egyidejűleg el kell indítania az Önkormányzatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé azt a 

megkereső nyilatkozatot, amelyben a Fejlesztési Ügynökség nyilatkozik arról, hogy a jelenleg 

folyó beruházás és az Önkormányzat által tervezett beruházás nem üti egymást, vagyis a kettő 

egymás mellett párhuzamosan is megvalósulhat. Törvény szerint van lehetőség erre az NFÜ 

által kiadott nyilatkozatra, ugyanakkor ne vesztegessék az időt, hanem kérjenek be 

megvalósíthatósági tanulmányt. Az itteni határozati javaslat módosulna arra, amelyet 

Polgármester Úr itt most elmondott. 

 

Virányi Balázs: Véleménye szerint egy megvalósíthatósági tanulmánynak a költségei már 

fölötte vannak az ajánlatoknak. Két ajánlatot kaptak. Kérdése, hogy az ajánlatokból most 

akkor ők miért nem tudnak dönteni. Lenne egy-két hozzászólnivalója az ajánlatokhoz és 

javaslata is lenne éppen ezért. Ki fogja finanszírozni ezeket a megvalósíthatósági 

tanulmányokat?  

 

Huszár Gábor: Nem az Önkormányzat, ezt a cégnek kell állni. Számokat szeretne látni. Ha a 

megvalósíthatósági tanulmány elkészül, abból már ténylegesen látják, hogy ki a komoly 

ajánlattevő. Mind a két ajánlattevőtől kérnének megvalósíthatósági tanulmányokat, ha ők erre 

vevők és hajlandók.  Az biztos, hogy az Önkormányzatnak az NFÜ felé hétfőn el kell indítani 

a megkeresést. Bízik abban, hogy egy hónap alatt minden el fog intéződni: egyrészt az 

engedély megszerzését, másrészt pedig konkrét ajánlatot és számokat a cégtől. Ha kell 

szeptemberre, visszahozzák az ügyet egy konkrét cég megjelölésével. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

198/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Kisvízierőmű a Rábán 

előterjesztés kapcsán úgy határoz, hogy elvben egyetért a beruházással, a beruházás kapcsán 

jelentkezett Blue Stream Kft-től illetve a Res Zöldenergia Kft-től üzleti számításokat kér, 

melyek tartalmazzák a tervezett beruházás megvalósítása kapcsán szükséges erőforrásokat 

éppen úgy, mint a projekt megvalósulása után várható megtérülésre vonatkozó számításokat 

illetve a megvalósulás után szükséges további pénzügyi és egyéb forrásokat. Az üzleti 

számításokban különösképpen ki kell mutatni az önkormányzattól várt hozzájárulásokat. 

Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a 

tervezett kisvízi erőmű közelében jelenleg folyó gátfelújítási – építési beruházás és a 

vízierőmű építése párhuzamosan megvalósulhat-e. . 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Gerger Beáta Anita). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Két oldalról lehet megközelíteni ezt a napirendi pontot: az egyik az eladás, a 

másik pedig az ingatlan bérleti szerződésbe való megkötése. A Pénzügyi Bizottság a 2-es 

határozati javaslatot támogatja elfogadásra 100 Ft/m2/év. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

199/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gerger Beáta Szentgotthárd, 

Zöldmező u. 9. sz. alatti lakos Monek Mónika földmérő mérnök által készített 44/2012 

munkaszámú Változási vázrajz alapján kialakuló 475/48 hrsz-ú ingatlanra bérleti szerződés 

megkötését  támogatja, a bérleti díjra vonatkozó javaslata 100 Ft /m2/év. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős:   Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

                Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

12./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: Ismételten van olyan szentgotthárdi polgár, aki kér ezekből a területekből. 



Maximálisan csak támogatni tudják a hasonló kérelmeket. A Bizottságok is támogatták. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

200/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő 

felek közé Árva Tünde 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 37. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Fürdővel kapcsolatos földhasználati szerződést 2012 évre határozza meg. 

Jövő évben újra át kell tárgyalniuk. Földhasználati díjra vonatkozó részt 520.000 Ft-ban 

határozza meg. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

201/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm Kft és az 

Önkormányzat közötti, a szentgotthárdi 12/3/A, 12/3/B és 12/3/C helyrajzi számra létrejött 

földhasználati megállapodás földhasználati díjra vonatkozó részét 520 e/Ft összegben 

határozza meg a 2012. évre, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató 

 

 

14./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. számú. 93/2. hrsz.-ú ingatlanon levő tekepálya épületrész 

fennmaradásának – áthelyezésének ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 



 

 

Huszár Gábor: Van nála egy vázrajz nála, amit tegnap késő délután kapott meg amelyben 

egy olyan tervet kapott meg a Kézilabda Klub, amely a jelenlegi Klubház illetve a jelenlegi 

Tekepályának az átépítésére vonatkozó újfajta elképzelés. Annyira friss információ, hogy azt 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy annak ellenére, hogy egybehangzóan úgy döntöttek, 

hogy a változási vázrajzot el kell készíttetni, és új helyre kell, hogy kerüljön, hiszen a városi 

Főépítész is ezt javasolja. Azt javasolj, hogy vitassák meg és nézzék meg ennek a tervnek a 

hozzáillesztését, és ne döntsenek addig, amíg minden információ birtokában nincs a 

Képviselő-testület.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

202/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

57. szám alatti tekepálya kapcsán javasolt településszerkezeti terv és szabályozási terv 

módosítása kapcsán a testületi ülés előtt benyújtott új javaslatok miatt most nem dönt, hanem 

a dokumentumokat áttanulmányozza és legkésőbb a szeptemberi testületi ülés keretében 

hozza meg döntését.  

 

   Határidő közlésre: azonnal  

    Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-és vízdíjhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről valamint a bérlakások ellenőrzéséről. 

Előadó: Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: Ebben az évben talán már a harmadik vagy a negyedik alkalom, hogy a 

Képviselő-testület elé került ilyen beszámoló. Pénzügyi Bizottság elnöke a hétfői bizottsági 

ülés után tett egy olyan kijelentést, hogy a Testületi ülésen ismertetni fogja, hogy az 

önkormányzati bérlakásokban élők 12 Ft millióval tartoznak, és milyen jól jönne – Virányi 

Balázs képviselő szavaival élve – az a bizonyos hiányzó rész abba az összegbe, amit majd 

valahogyan be kell hajtani, ezzel is csökkentve az Önkormányzat likviditási nehézségeit. 

Örömmel lehet viszont azt tudomásul venni, hogy ismét vannak együttműködök, és olyanok 

is, akik anyagi nehézségeiken felülkerekedve megpróbálják csökkenteni a tartozásaikat. 

Viszont vannak olyan bérlők, akik közel egymillió forintos hátralékkal rendelkeznek. Ebbe 

van 1 millió Ft feletti, és van 900.000 Ft-os, és van jó néhány félmillió Ft körüli tartozás is. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 



203/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat igazgatójának az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók 

lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről adott 

beszámolóját tudomásul veszi. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős. a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

204/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011. október 

21-én megkötött és azóta többször módosított Bérleti szerződés 2012. szeptember 

01-től történő módosításához az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. 

   

Határidő a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2012. szeptember 1. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Kovács István kérelme, Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti garázs bérbeadása.  

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

Dömötör Sándor: Úgy gondolja, hogy mivel a garázs családban marad, az unoka fogja 

használni a továbbiakban, és a nagypapának egyre inkább szüksége van arra, hogy a 

szállításnál, egészségügyi problémák miatt rendelkezésre álljon. Javasolj, hogy mindenképpen 

adják a kérelmező számára. 

 

Huszár Gábor: Ő is így gondolja, hogy ez így lenne helyes. 

 

 

 



A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

205/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd, Széll 

K .tér 19. szám alatti társasház udvarán lévő 31/A/5 hrsz-ú 19 m
2
-es garázsra fennálló bérleti 

szerződés módosításához úgy, hogy a jövőbeni bérlő Szapor Tamás Szentgotthárd, Árpád u. 

2/B. II/8. sz. alatti lakos legyen. A bérleti szerződés egyebekben nem módosul. 

Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre legkésőbb 2012. szeptember 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

18./ Napirendi pont: 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

őt 

 

Huszár Gábor: Alapító Okiratba való bevezetése a gépi forgácsoló és a CAD-CAM 

informatikus képzésnek. Az Opel fejlesztés miatt várható szakmákról van szó. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

206/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2012. és 182/2012. 

számú határozatait visszavonja. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium Alapító Okiratának módosítását az Előterjesztés 3. és 4. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Bedics Sándor igazgató 

 
 

Nyílt napirendi pontokon végig ért a Bizottság 15:56 órakor. 

 

 

II./ EGYEBEK: /képviselői felvetések/ 

 

Dömötör Sándor: Lakossági jelzés alapján kérdez, hogy az István király utca végén – a jobb 

oldalán- az a terület,  ahova komoly mennyiségű födet hordtak, az Önkormányzatnak a 



területe, mert méteres gazt jeleztek parlagfűvel.  Fürdővel szemben az István király utca vége.  

A Rába-hídtól a Közszolgáltató Vállalat bejáratáig az arra kerékpározó lakosok azt kérik, 

hogy a fenyőfasort, amíg esztétikus, nyírják fel, mert annyira lelógnak az ágai, hogy 

akadályozzák a kerékpáros közlekedést ezen a szakaszon. 

 

Vadász József: A fenyőfasorral kapcsolatban jutott eszébe, hogy őt is megkeresték a 

zsidahegyi lakosok, hogy a zsidahegyi bekötőúton a fenyőfák akkora méretűek lettek, hogy 

idén az E.ON már le is vágta a tetejüket, mert beleértek a vezetékbe. A lakosok viszont azt 

jelezték, hogy ha két autó találkozik azon a szűk úton, akkor le kell húzódni, mert többször is 

kárt okoztak az útra kilógó fenyőfák. Véleménye szerint fel kellene szólítani a tulajdonost. 

Másik észrevétele, hogy a kb. másfél hónapja felavatott Szent Kristóf szobor Rábafüzesen, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő háromszög  karbantartása, rendbetétele kinek a feladata, 

mert a fű lassan benövi a Szent Kristóf szobrot. 

 

Huszár Gábor : Jelzi, hogy Fekete Tamás irodavezető úr már egyeztetett ebben az ügyben 

Vass Józseffel, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatójával, miszerint azt a 

területet többször kell majd kaszálni, mint a többi területet. 

Őt is többen megkeresték és megállították és ő maga is tapasztalta, hogy Szentgotthárd 

majdnem belvárosában van egy töltőállomás, és ha onnan valaki ki akar kanyarodni, akkor 

szinte az út feléig ki kell jönni az autóval, hogy balra a Rába-híd felé kilásson, mert olyan 

magas lett a fenyő vagy bokor, hogy alig lehet kilátni. Tisztában van vele, hogy ez nem az 

Önkormányzat területe, de azért mégis meg kéne nézniük. Meg kell nyíratni azt a sövényt 

valakivel. 

 

 

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

megköszöni Szentgotthárdon és a kistérségben élők figyelmét és a nyílt ülést 16:01 órakor 

bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-25/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én 

14.25 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Labritz Béla, Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Csanaki Eszter aljegyző 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

Bana Tibor országgyűlési képviselő 

Mesics Józsefné 

Kovács-Buna József 

Szalai Szabolcs  

Schvarcz József 14:35 órától     

 

    Pint Andrea  jkv. vezető. 

 

 

Távol vannak:  Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

Dr. Sütő Ferenc képviselők. 

 

 

 

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

címén kíván-e szólni valaki? Ha kérheti a közmeghallgatottaktól ez rövid és lényegre törő 



legyen. 

 

Mesics Józsefné: Köszönti a Képviselő-testületet, Polgármester Urat. Azok nevében, akik 

aláírták a szemétszállítás díjának csökkentése ügyében íródott íveket szeretné megköszönni, 

hogy a Testület napirendre tűzte a szemétszállítás díjának csökkentését és foglalkozik vele. 

Köszönetét fejezi ki azoknak, akik aláírták, és azoknak a lakosoknak is akikhez nem jutottak 

el, de minél előbb le akarták adni az aláírásokat. Ismerteti, hogy részt vett a Bizottsági 

üléseken. A tegnapi ülésen kapott olyan információt, ami számára meglepő volt és új. Ez 

alapján nem tudnak már azzal érvelni, hogy kéthetenkénti szállítást kérjenek. Vagyis teljesen 

más oldalról kell megközelíteni a kérdést. Arra kéri a Testületet és azt a teamet aki tárgyalni 

fogja a lejárt szerződés után a következő szolgáltatóval a szerződést, hogy legyenek szívesek 

figyelembe venni hogy az elszállítás az elszállított szemét mennyisége alapján  történjen -  ő 

itt most kilóra gondol, nem literre -. Mert most alkalomként és liter szerint van meghatározva. 

Hiába tolja ki a 120 literes kukát, mikor csak 20 liter van benne. Ezért kérik, hogy a 

mennyiség ne literben, hanem kiló alapján legyen, és ezt visszaosztva lehet a tömbházaknál is. 

Egy fős háztartásoknál így eleve kevesebb jön ki. Reméli, hogy tudnak olyan szolgáltatót 

találni, aki ezeket a dolgokat meg tudja oldani. Tisztelettel kéri Polgármester Urat, hogy 

amikor megtörténik a szolgáltató kiválasztása és a szerződéskötés, mivel ez minden családot 

érint Gotthárdon és környékén, hogy erről egy széles körű tájékoztatást szíveskedjenek adni. 

Tudja, hogy van az Önkormányzatnak egy lapja, tehát ezen keresztül is, de tisztelettel kéri, 

hogy vegye igénybe a Városi Televíziót, mondjuk egy Kerekasztal beszélgetés keretében 

részletes tájékoztatást adjon erről az újonnan megállapított és csökkentett szemétdíjról a 

Polgármester Úr. A szentgotthárdi lakosok kérték, hogy a tájékoztatás magyarul, vagyis minél 

kevesebb idegen szó használatával történjen. 

 

Huszár Gábor: Tegnapi nap folyamán a Bizottsági ülés után azt gondolta ki, hogy mielőtt a 

szerződést megkötik és kiválasztják a céget, lakossági fórumot fognak szervezni. 

 

Kovács-Buna József : Három kérdésben kíván hozzászólni. Egy a füzesi úti kerékpárút. 

Látszik, hogy valami készül, köszöni szépen, különösen, hogy mindennap használja. A 

második, hogy a közelmúltban volt egy kerékpáros baleset a körforgalomban. Ennek a 

tanulságait testületi, városi szinten tanulmányozza-e valaki és a kerékpározási utakat 

felülvizsgálja vagy tervezi-e felülvizsgálni az Önkormányzat. Gondol itt arra, hogy a Piac 

kijárónál kétszer is majdnem elgázolták. Nincs teljesen leszabályozva, hogy ki hogy 

közlekedik, de rengeteg ilyen pont van a kerékpárutakkal kapcsolatban és a kerékpározási 

utakkal kapcsolatban is, ahol szoktak járni a kerékpárosok. Vagy pl a körforgalomban reggel 

fél nyolc és fél kilenc között az iskolások szeptember elejétől kezdve teljes gázzal fognak 

keresztülmenni a zebrán. Véleménye szerint ez várható. Hármas pont a Hársas-tónál a fürdési 

lehetőség megteremtésére tervez e valamit az Önkormányzat, meg lehet e tudni, hogy milyen 

feltételeket kellene teljesíteni ahhoz, hogy fürdeni lehessen a tóban. Gondolja, hogy az 

Egészségügyi Hatóság írta ezeket elő. 

 

Huszár Gábor: Úgy tudja, hogy zöld útja van annak a pályázatnak, amivel megnyerték a 

vízodavitelének lehetőségét. Az Önkormányzat elsősorban a Civil Szervezetek segítségével és 

nagyrészt köszönhető Elnök Asszonynak, hogy megtudták teremteni a lehetőségét annak, 

hogy a munkálatok elkezdődjenek. Polgármester Úr azt még nem tudja megmondani, hogy 

szeptemberben vagy jövő márciusban kezdődnek el a munkák, de az biztos, hogy a tóban való 

fürdés lehetőségét meg fogják teremteni a következő fürdési szezonra. 

Kerékpárutakkal kapcsolatban kifejti, hogy egy választási ígéret teljesítődött, hiszen 

megígérték Rábafüzes-Jakabháza lakóinak, hogy új burkolatot kap a kerékpárút. Elkészült és 



valószínű, hogy jó szolgálatot fog tenni a városrészen lakóknak. 

Forgalomszervezés kérdésében meghallgatja Képviselő-testület a kérést, de rossz ajtón 

kopogtatnak. Ők csak közvetíteni tudják a Közlekedési Hatóság felé. Ők azok, akik 

forgalomtechnikai szempontból ezeket ellenőrzik. Ha kell, megnézeti az Önkormányzat újra, 

azt viszont látni és tudni kell, hogy a belváros felé eléggé helyszűkében vannak. Nagy 

változást a Polgármester Úr ettől nem remél. A Piac környékén lehet, hogy van 

forgalomtechnikai változtatási lehetőség. Ezt is megnézetik, de ez az Önkormányzattól 

független, a Közlekedési Hatóság az illetékes. 

 

Szalai Szabolcs: Köszönti Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait. Minden 

kérdésére választ kapott Polgármester Úrtól. Bana Tiborral - országgyűlési képviselő -  jó 

ideje már konzultáltak, hogy nem jó az a helyzet, ami Szentgotthárdon kialakult. Kielégítő 

választ kaptak Polgármester Úrtól. Asztaltársaságokban és a városban is sokszor szóba került 

ez a kérdés. Sokszor találkozott azzal a helyzettel, hogy többen azért nem mernek ebben az 

ügyben cselekedni, mert félnek, Féltik a saját tulajdonukat. Úgy gondolja, hogy 

Magyarországon a magyaroknak semmiképpen nem kell félniük és Szentgotthárd Városa soha 

nem volt egy olyan hely, ahol félnie kellett volna az embereknek. Az elmúlt hónapokban 

fajultak el ennyire a dolgok. Kifejti, hogy milyen esetekről is van szó. Utcán cigarettát kérnek 

esetleg kisebb pénzt vagy megkérdezik, hogy mennyi az idő, és akkor az ember megmutatja a 

mobiltelefonját, amit el akarnak tőle venni. Több esetben megtörtént az is, hogy bicikliket 

tulajdonítottak el. Ő is jó megoldásnak tartaná, hogy ha Szentgotthárdon sok a lokálpatrióta és 

azok az emberek, akik a szállásadók, akik partnerek lesznek ebben a dologban, mindenképpen 

ki kell emelni az ilyen viselkedési normákat betartani nem képes embereket szentgotthárdi és 

a magyar társadalomból. Ez országos tendenciának mondható lassan. Ezelőtt Cegléden fajult 

el annyira a helyzet, hogy ott erők bevonására volt szükség. Úgy látja, hogy Szentgotthárdon 

egyelőre nincs szükség ilyesmire, és nem is szeretnének erre a sorsa jutni, hiszen mind 

turisztikai, mind idegenforgalmi szempontból a Város hosszú és rövid távú elképzeléseiben ez 

összeférhetetlen, hogy a Városunk arról legyen híres, hogy itt mindenféle szervezetek 

masírozzanak azért, hogy megvédjék a szentgotthárdi lakosokat. A Civilek és szentgotthárdi 

lakosok, akik szívügyüknek tartják többek között ezt is, minden segítséget megadnak. Ha kell, 

aláírást gyűjtenek. Bízik abban, hogy a tájékoztatásban majd értesülni fognak a 

fejleményekről. 

 

Huszár Gábor: Teljes mértékben egyetértett az elhangzottakkal. Egyetértett abban, hogy 

nincs szükség semmiféle nem hivatalos segítségre. Arra viszont nagy szükség van, hogy a 

Civilek melléjük álljanak és arra is, hogy a rendőrség melléjük tudjon állni. Ha bárkinek 

tudomása van arról, hogy mobiltelefont, órát, pénzt kéregetnek vagy el akarnak venni, abban a 

pillanatban kérik, hogy a rendőrséget értesítsék, ugyanis ezek az egyének uniós 

állampolgárok, csak akkor van ellenük intézkedési lehetőség, hogyha ők törvénybe ütköző 

cselekedetet tesznek. Ha valakinek ilyen esetről tudomása van, akkor a rendőrséget abban a 

pillanatban értesíteni kell, és így akkor már megvan a lehetősége a hivatalos fellépésnek. A 

Civil kezdeményezést azért tartja jó ötletnek, mert lehet, hogy azt kéri tőlük a Polgármester 

Úr, hogy induljon el egy aláírásgyűjtő-ív Szentgotthárdon. Ezzel kérik, hogy azok a 

szállásadók, akik ilyen tömegesen adják el szállásaikat, hogy ezt ne tegyék. Vagy ha teszik, 

akkor kultúráltabb körülmények között tegyék. Ebben számít a Civilek segítségére. 

 

Schvarcz József: Ő üzemelteti a szentgotthárdi Sportpályát. Ő korábban ebben a témában 

már volt itt Sohár Károly szakosztályvezetővel.  Sok idő eltelt, de őt még senki sem kereste 

meg, érdembeli információkról nem tájékoztatták. Mai napig üzemel, kifizeti a bérleti 

szerződéseket.  



 

Huszár Gábor: Azért kért szót, hogy megelőzzön olyan információkat, amivel senki nem 

rendelkezik itt a teremben. A következő a helyzet:  a tekepálya kapcsán lévő területrendezési 

kérdés van nála. Tegnap este nyolc órakor a futár hozta meg Budapestről azt az anyagot, amin 

elkészültek azok a tervek, hogy nézze meg a Képviselő-testület, hogy új pálya épüljön-e és 

tegyenek javaslatot a Kézilabda Klubnak vagy maradjon a régi. A napirendi pont 

tárgyalásánál ezen információk birtokában, azt fogja kérni a Testülettől, hogy üljenek le és 

beszéljék át a terveket. Most döntés még ne szülessen. Ha  előbb jutott volna információhoz, 

akkor levetette volna a Bizottsági ülés tárgyalásáról. A Bizottság tárgyalta, ezért most be kell 

majd javasolnia, hogy most akkor ne döntsenek. 

 

Schvarcz József: Köszöni az információkat. Ő annyira melegen tartja az egész Sportpályának 

az ügyét, hogy képviselje valaki a Sportpályát. A múlt héten tablót rakott ki fociról, tekéről és 

ennek a sporttörténelmi kiállításnak nagy a népszerűsége. Azért is van itt, hogy annak idején 

Várossá avatáskor társadalmi munkában építették fel a tekepályát. Senki nem kérdezte meg őt 

a mai napig, ezt különösnek tartja és hiányolja is mind a befektető, mind az Önkormányzat 

részéről. Kifejti, hogy ő ezek után is ott szeretne dolgozni, szaktudását, sportmúltját szeretné 

ott tovább kamatoztatni. El szeretné érni pl. hogy a szentgotthárdi tekepályán testnevelés óra 

keretén belül a III. Béla iskola tanulói lejárjanak és ott tekézzenek. Szakembert is biztosít a 

számukra. Azt kéri a Testülettől, hogy amikor döntenek ebben az ügyben, akkor ezeket a 

dolgokat mérlegeljék. Megjegyzi, hogy a Testület 80%-a lehet, hogy ismeri a problémát, de ő 

úgy látta a legjobbnak, ha idejön és mindezt elmondja. Szerinte ez így korrekt. 

 

Huszár Gábor: A Testületnek nem a 80%, hanem a 100%-a ismeri ezt a problémát. Ezt a 

kérdést mindenképpen átbeszélik. Tegnap este nyolc órakor hozták meg ezt az anyagot. 

 

 

 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni hozzászólásokat és a 

közmeghallgatást 14:46 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 


