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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 12-én 14:25  

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Labritz Béla (15:01 órától) 

Dr. Sütő Ferenc, 

Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Domiter Judit oktatáspolitikai ügyintéző 

Császár Tamás tankerületi igazgató 

Vass József Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

 

    Pint Andrea jkv. vezető. 

  

Meghívott vendégek:    

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

igazgatója,  

  

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 kedves 

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet. 

Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa. Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye 

fel a napirendi pontok közé „Víziközmű vagyon átvétele”, „Megállapodás a SZOI állami 



fenntartásba adásáról” és a „Megállapodás kötése a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

állami fenntartásba és működtetésbe történő adásáról”  című előterjesztéseket. 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő-testület a „SZET Kft pénzügyi terve 2013. I. 

negyedév”, „OTP folyószámlahitel meghosszabbítása”, a „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei 

Önkormányzat által adományozható díjakra” és a „Gotthard-Therm Kft. tagi kölcsön 

kérelme” című előterjesztéseket. 

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

291/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé 

sürgősségi indítványként a „Víziközmű vagyon átvétele” „Megállapodás a SZOI állami 

fenntartásba adásáról”, „Megállapodás kötése a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

állami fenntartásba és működtetésbe történő adásáról” című előterjesztéseket. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

„SZET Szentgotthárdi Kft pénzügyi terve 2013. I. negyedév”, „OTP folyószámlahitel 

meghosszabbítása”, a „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható 

díjakra” és a „Gotthard-Therm Kft. tagi kölcsön kérelme” 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: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által 

létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 



 

3./ Napirendi pont: 

2013. évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2012. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 

felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Az I. sz. fogászati körzet további ellátása – Dr. Csuka János kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítás iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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



         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

      3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

          

5/ Napirendi pont: 

2013. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

6/ Napirendi pont: 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

   

7/ Napirendi pont: 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

   

8/ Napirendi pont: 

Bérlakásrendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 16. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

9/ Napirendi pont: 

7/2012. (III. 1.) önkormányzati Rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 



10/ Napirendi pont: 

Kitüntetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 18. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

11/ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal átalakítása 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 19. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

 

12/ Napirendi pont: 

Rendelet hatályon kívül helyezése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 20. számú melléklet 

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

 

13/ Napirendi pont: 

Víziközmű vagyon átvétele 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 21. számú melléklet 

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

 

14/ Napirendi pont: 

Megállapodás kötése a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium állami fenntartásba és 

működtetésbe történő adásáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet 

 

15/ Napirendi pont: 

Megállapodás a SZOI állami fenntartásba adásáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet 

 

 

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/ 

 

Huszár Gábor: A két ülés közötti beszámolót egy kicsit rendhagyóan szeretné kezdeni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. júniusi ülésén alapította 

meg a Szentgotthárd Nemzetiségekért Díjat. Azon személyeknek és közösségeknek, akik a 

nemzetiség területén, elsősorban Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzat által 

képviselt nemzetiségek érdekében az anyanyelvi, szellemi, tárgyi kultúra megőrzése, kutatása, 

gyarapítása, egy nemzetiséghez kötődő hagyományok ápolása, megismertetése, a nemzetiségi 

közösségek összetartozása, települési, nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, 

támogatása révén valamint oktatási, szociális, egészségügyi területen a nemzetiséghez kötődő 

tartósan kiemelkedő munkát végeztek. A díj első alkalommal most kerül átadásra. 

 

 

Huszár Gábor: Két ülés közti beszámoló következik címszavakban, hiszen csak kb. fél óra 

késéssel tudták elindítani a testületi ülést. 

November 29-én a Vas Megyei Védelmi Bizottsági ülésen Szentgotthárd képviseletében 

Bíróné Nardai Veronika védelmi referens vett részt.  

November 29-én az Opel Szentgotthárd Kft. telephelyén rendezett programon a folyamatban 

levő városfejlesztési projektekről és az ipari parkról tartottam előadást. 

November 29-én, Szombathelyen Dr. Gábor László mb. aljegyző úr a TISZK-kel 

kapcsolatban fontos tárgyalásokat folytatott. 

November 29-én került sor a Körmendi Rendőrkapitányság által szervezett konzultációs 

fórumra. 

November 29-én Zsida-Zsidahegy városrészen tartottunk fórumot Vadász József képviselő 

úrral és a városrészi önkormányzat képviselőivel.  

November 30-án a Vasivíz Zrt. közgyűlésén Fekete Tamás irodavezető úrral vettünk részt. 

November 30-án Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal Sárváron tettük tiszteletünket a 

fürdő fennállásának 10.évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programon.  

November 30-án a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program 

nyitórendezvényén Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr képviselte Szentgotthárd 

Város Önkormányzatát.  

November 30-án részt vettem a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Állománygyűlésén, amelyen ünnepélyes keretek közt került sor Kampel Oszkár igazgató úr 

búcsúztatására, valamint az új igazgató, Dr. Takács Árpád tű. ezredes úr beiktatására.  

 

November 30-án Jakabházán Virányi Balázs képviselő úrral, majd Rábafüzesen Kardosné 

Kovács Márta képviselő asszonnyal tartottunk városrészi fórumot.  

December 1-jén Rábakethelyen köszöntöttem az adventi hangverseny és gyertyagyújtás 

résztvevőit.  

December 1-jén került sor a Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnokában került sor a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub által vásárolt defibrillátor készülék átadására. 

December 3-án, Budapesten Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal az Erste Bank és az MFB 

vezetőségével tárgyaltunk.  

December 4-én a kisvízierőművel kapcsolatban folytattunk egyeztető megbeszélést Virányi 

Balázs Úr és Fekete Tamás Irodavezető Úr képviseletében. 

December 4-én a máriaújfalusi szennyvízprojektről tárgyaltunk a Vasi Agilitás Zrt. 

vezetőjével, a Goodwill Kft. vezetőivel, valamint Dr. Szarvas Attila úrral.  



Egyetlen városrészen maradt csak el a városrészi beszámoló illetve a képviselői beszámoló. 

Sütő Ferenc képviselő úrral úgy beszélték meg, hogy amikor már konkrét dolgokat tudnak a 

Máriaújfalusi szennyvízprojektről, akkor mennének Máriaújfaluba, két ünnep között, 

december 27-én 16:00 órakor. Nagyon fontos tájékoztatóra kerül sor. Jó lenne, ha mindenki 

képviselne egy-egy családot, hiszen az induló szennyvíz projektről és beruházásról lesz szó 

többnyire.   

December 4-én tette tiszteletünket a szentgotthárdi ÁFÉSZ karácsonyi találkozóján a 

Hunyadi Vendéglőben.  

December 4-én, Rábakethelyen Dr. Haragh László képviselő úrral tartottunk városrészi 

fórumot.  

December 5-én a Polgármesteri Hivatal refektóriumában került sor Kovács Ferenc elnök úr 

vezetésével a szentgotthárdi kistérség polgármesterivel történő egyeztetésre, amelynek célja a 

2014-2020-as megyei területfejlesztési koncepció előkészítése volt.  

December 5-én GYSEV vezetőségével, Fekete Tamás irodavezető úrral és Takáts Józseffel, 

az intermodális pályaudvar kialakításával kapcsolatban tárgyaltunk.  

December 6-án Bükön, a városháza avató ünnepségen tette tiszteletét, ahol találkozott Hende 

Csaba miniszter úrral és tájékoztatta Szentgotthárd financiális kérdéseiről, egyben a segítségét 

is kérte, hiszen ő az egyik tárgyaló a kormány részéről a konszolidációs programban. Ezzel 

kapcsolatban miniszter úr ígérte segítségét.  

December 6-án Lendvára látogatott a 40. művésztelep kiállítás megnyitóján. 

Ezúton gratulál Gerits Ferenc művész úrnak és Király Ferenc művész úrnak, akik Zala 

György-díjat vehettek át. 

A City Cooperation projekthez kapcsolódóan a 24 város program keretében december 5-7-ig 

tanulmányúton vett részt Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke és Károly 

Andrea. 

A tanulmányúton a meglátogatott települések (Vasvár, Celldömölk, Fürstenfeld, Fehring, 

Köszeg, Lövő, Fertőszentmiklós) gazdaságfejlesztésébe nyertek betekintést, ahol jó 

gyakorlatokat ismertek meg a helyi gazdaság és városfejlesztés területén. 

A tanulmányút elsősorban a turizmusra épült: helyi termék-, település marketing, a helyi 

adottságok termékké fejlesztése, a térség-, város arculat kitalálása. 

December 8-án ellátogatott a rönöki adventi rendezvényekre. 

December 8-án Jakabházán köszöntötte a városrészen élő idősek számára rendezett 

karácsonyi ünnepség vendégeit.  

December 9-én Rábakethelyen, majd Rábatótfaluban tette tiszteletét az idősek karácsonya 

rendezvényeken.  

December 9-én, Alsószölnökön nyitotta meg Barabásné Sass Ibolya „Életképek” című 

kiállítását.  

December 10-én Heiligenkreuzba látogatott  polgármester úrhoz valamint a NATURPARK 

vezetőjéhez, a régiót érintő kerékpárút kialakítása miatt. Erről van egy power pointos diája is, 

de ígéretéhez híven lesz ma egy tájékoztató a légszenyezettség méréssel feltételesen 

összekapcsolható ombudsmani jelentésről. Ezt majd vetítvásznon és projektoron keresztül az 

EGYEBEK címszó alatt fogja kivetíteni. 

December 10-én Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető asszonnyal, 

valamint Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral közösen vett részt az OTP Bank karácsonyi 

rendezvényén.  

December 11-én a GYSEV vezetőségével és a VOLÁN vezérkarával Takáts Józseffel és 

Fekete Tamás úrral Körmenden vettünk részt egy egyeztető tárgyaláson.  

December 11-én, Szombathelyen ülésezett a Nyugat-Pannon Járműipari, Mechatronikai 

Központ nagyvállalati munkacsoportja.  

December 11-én, Szombathelyen TISZK egyeztetés volt. 



December 11-én ülésezett Szentgotthárd város Idősügyi Tanácsa.  

 

Alpolgármester Urat kéri, hogy az AquaProfit perben megszületett a másodfokú döntés. Ezt 

ismertesse Reisinger Richárd alpolgármester úr. 

 

Dr. Reisinger Richárd: A pécsi ítélőtábla jogerős ítéletét tartja a kezében. Ez egy régre 

visszahúzódó eljárás. Valóban, viszonylag nehéz jogi szöveg. Nehéz lett volna kiemelni olyan 

részleteket, melyek felolvasása segítené a megértést. Megpróbálja összefoglalni. 2006-ban 

kötetett az AquaProfit Zrt-vel és a Gotthárd Therm Kft, tehát az önkormányzat által 

üzemeltetett fürdőjük között egy olyan szerződés, melyet a Képviselő-testület előzőleg nem 

ismert meg, nem hagyott jóvá, nem vett tudomásul. Ez a szerződés az akkori ügyvezető 

Gömbös Sándor úrnak a szellemi hagyatéka volt a 2010-es átadás-átvételnél. Akkor kellett 

szembesülnie az új Képviselő-testületnek azzal a fenyegető veszéllyel, hogy az AquaProfit Zrt 

e szerződés alapján próba per jelleggel egyelőre 5 millió forintot, de tudható volt, hogy ha 

sikerül a próba per, akkor akár 100 millió forintot is követelhetne az önkormányzattól. 

Bíróságra került, mert a fürdő önkéntesen nem teljesített, mert a szerződéssel kapcsolatban 

voltak kifogásai. Röviden arról van szó, hogy az AquaProfit Zrt vállalta, hogy a fürdő mellett, 

ugye akkor még nem volt szálloda, de égető szükség volt rá, befektetőt fog közvetíteni a fürdő 

vagy a város számára, és legalább fél milliárd forint, szándékaik szerint több milliárd forintnyi 

befektetett tőke kerül ide az AquaProfit közreműködése révén, ezért az AquaProfit Zrt. 3%-os 

sikerdíjra tartott igényt. Az ő álláspontjuk szerint ezt a szerződést teljesítették, miközben a 

fürdő azóta jogerős ítélettel is megerősített álláspontja szerint a feltételek nem teljesültek sem 

határidőben, sem ténylegesen befektetetőt nem közvetített az AquaProfit Zrt nem közvetített a 

fürdő számára. Ami révén a Hotel megvalósult, az a befektetési tevékenység nem hozható 

összefüggésbe az AquaProfit Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeivel. Ezért most már 

jogerősen is elutasította a bíróság ezt a követelést. A továbbiakban nem fenyegeti az 

önkormányzatot ilyen nagyságrendű kár. 

 

Huszár Gábor: Mindenkinek legyen karácsonya. Segítség a rászorulóknak. Szentgotthárd 

Város Önkormányzat és a Hunyadi Vendéglő összefogott, hogy idén a rászorult gyermekek 

számára is boldogabban teljen a karácsony. Tegyünk azokért a családokért, akik nincsenek 

abban a szerencsés helyzetben, hogy megajándékozhassák gyermekeiket. 2012. december 21-

én pénteken délután karácsonyfa-díszítő versenyt követően a Hunyadi Vendéglőben egy 

karácsonyi ünnepség várja a gyerekeket, ahol megajándékozzák őket. Ehhez van szükségünk 

az Önök segítségére. December 20-án 16 óráig hozzák el ajándékukat, aki amit tud, amivel 

mosolyt tudnak csalni az arcocskákra és boldoggá tudják tenni ezeknek a gyerekeknek a 

karácsonyát. A csomagoláson kérik, hogy legyen feltüntetve a csomag tartalmát illetve, hogy 

hány éve gyerekeknek szánják az ajándékot. Utána mindenkit forró kakaóval és kaláccsal 

várnak a vendéglőben. Ezenkívül Boldizsár Gábor Úr, egyik csomagoló cég vezetője kereste 

meg azzal, hogy 100.000 forintot ajánlana fel rászoruló – konkrét – családok megsegítésére. 

Egyúttal vállalja, hogy a főtéren felállított betlehemet teljes pompában led-es világítással 

kidíszíti és megvilágítja az ünnepek alatt. Köszönik Boldizsár Úrnak ezt a felajánlást. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Azért, hogy a város főtere minél inkább karácsonyi jellegű legyen, és 

karácsonyi díszben pompázzon, ezért már második éve hirdetik meg a Polgármesteri Hivatal 

által a főtéri karácsonyi üzlet díszítő versenyt, ahol keresték Szentgotthárd legszebb 

karácsonyi üzletét, üzletportáját és kirakatát. Ennek kapcsán ígérték, hogy a mai napon lesz 

eredményhirdetés. Vegyesek az érzéseik, amikor elmennek a főtéren, mert vannak nagyon-

nagyon szép kirakatok, és vannak olyanok is, melyeknél nyoma sincs annak, hogy közeledik a 

karácsony. Azt gondolja, hogy a főtér jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy ennél is 



szebb lehessen. Akik díszítették az üzleteiket, azoknak megköszöni. Három helyezettet 

nevezetek meg. Teljesen szubjektívek ezek, lehet, hogy másnak más fog tetszeni. Harmadik 

helyezés, harmadik legszebb kirakat a Krisztina Virágbolté, akik tavaly a győztesek voltak. 

Második legszebb üzletportált a Corso vendéglőnél találták meg. Idei év győztese, legszebb 

kirakat, legszebb üzleti portál és az oklevél kirakatba való helyezésére jogosult az Ofotért 

főtéri üzlete. Olyannak kellene lennie minden üzletnek, mint amit ott lehet látni. Mindenki 

nézze meg és gyönyörködjön benne. Köszöni mindenkinek, akik felvállalta ezt a kis díszítést. 

Szándékaik szerint a jövőben is majd csinálnak ilyet. 

 

Huszár Gábor: Köszöni és gratulál mindenkinek, akik kidíszítették a kirakataikat. Mivel 

nincsenek jelen ezért egy virtuális tapsot fogadjanak el azok, akik ebben a versenyben részt 

vettek. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Máriaújfalusi városrészi önkormányzat december 16-án, most vasárnap 

délután három órakor tartja az idősek karácsonya rendezvényét. Szeretettel várják 

Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait. Nyomatékosan kéri a máriaújfalui 

lakosokat, hogy a december 27-én 16:00 órakor tartandó lakossági fórumra lehetőség szerint 

minél nagyobb számban jöjjenek el. 

 

Vadász József: Két dologban is szeretne hozzászólni. Az egyik a múlt héten leesett hó, nem 

azt akarja taglalni, hogy megfelelően vagy nem megfelelően történt az eltakarítása, hanem 

egy veszélyre hívná fel a figyelmet. Aki nap mint nap közlekedik a Szentgotthárd-Zsida 

közötti útszakaszon, az tudja, hogy rendkívül rossz állapotban van, domború az út. Az út 

padka része sok helyen le van szakadva. Többször is jelezte már képviselő-testületi üléseken. 

A most rátaposott hó miatt ez az út korcsolyapályává változott. Domborúsága miatt autók, 

gyalogosok csúsztak le az árokba. Tudomása szerint a Közszolgáltató Vállalatnál több tonna 

érdesítő anyag áll rendelkezésre.  Ilyen esetekben sürgősen meg kéne szórni ezt az útszakaszt, 

annál is inkább, mivel jelentős forgalmat bonyolít le. Kethelyi mezőben, az új lakótelepi 

részben jelentős autóforgalmat bonyolít le, mert sokan erre közelítik meg Szentgotthárdot. A 

másik dolog, amit Jegyző Úrtól szeretne kérdezni, miszerint a mai nappal jelent meg egy 

olyan cikk, hogy a parlament minapi döntése folytán az országban mintegy 2300 kistelepülés 

– 11.000 lakos alatti – hátrányos helyzetbe kerül – bizonyos személyi átszervezések miatt. 

Nagyobb megyei jogú városok megkapnak bizonyos köztisztviselői állásokat, és elvonnak a 

kisebb településektől. Mai újságban volt. Szentgotthárdot érinteni fogja-e és ha igen, akkor 

miben fogja érinteni?  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Nem az újságban olvasta, hanem egy napi szakmai hírlevélben. hogy 

amelyik településnek a rangja város, azok ebből pozitívan jönnek ki. Azok járnak rosszul, 

akik nem városok, de nagyobb lakosságszámmal rendelkeznek. Ennyit tud erről 

pillanatnyilag. 

 

Huszár Gábor: A térségben vannak olyan települések, melyek nem kaptak járási rangot, 

Őriszentpéter, Jánosháza. Nem tudnak arról, hogy a járási rendszer kialakításánál, akár a 

tankerületeknél hátrányosan érintené a jelenlegi létszámot. Erről nincs tudomásuk, mind a mai 

napig. Zsidai úttal kapcsolatban Igazgató Úr figyelmét külön is felhívta ma délelőtt rendkívüli 

védelmi bizottsági ülésen, hogy azonnali hatállyal szórják meg azt a bogárhátat. Azt a 

felvilágosítást kapta Igazgató Úrtól, hogy a Rózsa Ferenc utca utáni dupla kanyar és az a rész 

meg van szórva. Tovább nem mentek. Illetve azt mondták, hogy kimennek ma is, és 

megszórják. Igazgató Úr fedi e ez a valóságot? Átkötő út is megvan. Kéri, hogy különösen 

figyeljenek azokra az utakra, ahol fizikai lehetőség van az árokba csúszás lehetőségére. 



 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

292/2012. 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 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag beszámolója.  

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által 

létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta. 

 

Szavazás tárgya: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások 

munkájáról. A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag 

beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által 

létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

293/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-

Therm Kft., a Vasivíz Zrt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 



- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

 

2012. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
 

Közmeghallgatást rendel el 14:52 órától. 

 

A Képviselő-testület 15:08 órától nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

Császár Tamás 15:08 órakor visszaérkezett. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

2013. évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

 
 

  A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

294/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2013.évi munkatervét és az  

Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi  munkaterveit. 

 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2012. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 

 



A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

295/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város  

Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Vadász József Közbeszerzési Bizottság Elnöke 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

296/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-

Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 2012. évi munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni és elismeri a részönkormányzati vezetők tevékenységét. Elismerését és köszönetét 

fejezi a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 

2012. évben végzett tevékenységért.  

 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 

felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 



 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Dömötör Sándor: Elmúlt napokban volt ezzel a témával kapcsolatban a szociális 

kerekasztalnak is egy értekezlete, megbeszélése. A meghívott vendégek a Fővárosi 

Önkormányzat és a helyi mozgássérültek,/szervezetek kivételével részt vettek. Nagyon 

hasznos információk egész sora hangzott el. A leglényegesebbek és prioritást élvezők az 

előterjesztésben, határozati javaslatban olvasható. Anyaggal kapcsolatosan teljesen jogos volt 

az a kritika, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatos szociális tevékenység nem volt 

kidomborítva. Ez utólag pótlásra került. Javasolja a testületnek, hogy a szociális szolgáltatási 

koncepciót az itt megjelent formában és ezeket a határozati javaslatokat támogassa és fogadja 

el. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

297/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szociális 

szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagát megismerte és elfogadja az alábbi 

kiemelésekkel: 

1. felkéri Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat az 

idősotthoni ellátás Szentgotthárdon illetve térségében történő megvalósításának 

érdekében az érintett szerveknél, 

2. kezdeményezi, hogy - elsősorban pályázati forrás igénybevételével - meg kell 

valósítani a szociális személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat magába foglaló 

szolgáltatások, kiemelten: szociális étkezés, Idősek Klubja napi működését 

biztosító tárgyi eszközök pótlását, cseréjét, 

3. kezdeményezi, hogy – elsősorban pályázati forrás igénybevételével - meg kell 

valósítani a Városi Gondozási Központ leromlott műszaki állapotban lévő épületeinek 

felújítását, rekonstrukcióját (kiemelten: tető csere, villamoshálózat), 

4. kezdeményezi, hogy a jövőben ellátotti elégedettségi vizsgálatok készüljenek az 

intézményekben.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                       Fábián Béláné intézményvezető 

  Sohárné Domiter Edit intézményvezető 

  dr. Gábor László irodavezető 
 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Az I. sz. fogászati körzet további ellátása – Dr. Csuka János kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 



 

Dr. Haragh László: Az előterjesztésben még szerepelt, hogy doktor úr esetleg a 

továbbiakban vállalná a körzet működtetését. Időközben úgy egyeztek meg Főorvos 

Asszonnyal, hogy ettől el fog állni, nem fogja az I. számú körzetet tovább működtetni. 

Főorvos Asszony a körzet ellátására regisztrált két orvossal fog szerződést kötni. Ők fogják az 

I. sz. fogorvosi körzet betegeit ellátni. Schultz doktor úr és Bedics Katalin doktornő fogja ezt 

a körzetet a továbbiakban működtetni a saját rendelőikben. 

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
 

298/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és dr. Csuka János vállalkozó fogorvos között az I. sz. fogászati körzet 

ellátására megkötött megbízási szerződés 2012. december 31. időponttal közös 

megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, a kapcsolódó megállapodás aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy készítse elő az I. sz. fogorvosi körzet 2013. január 01. időponttól 

helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó dokumentumokat, amelyek aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert. 

 

Határidő:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester    

              dr. Gábor László irodavezető 
 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítás iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Dr. Haragh László: Javasolják mindkét pontját az előterjesztésnek elfogadni, és egy 

harmadik ponttal javasolták kiegészíteni. Jövő évtől a szakellátás is állami érdekkörbe kerülne 

és kerül is, ha az illetékes önkormányzat a szándékát nem nyilvánítja ki azzal kapcsolatban, 

hogy a szakellátást önmaga működtetni kívánja. Ezt javasolta a Bizottság. A 

törvénytervezetnek megfelelően február 15-ig Szentgotthárd Város nyilvánítsa ki a szándékát 

abba az irányba, hogy a szakellátást a jövőben is városi érdekkörben kívánja működtetni. 

 



Huszár Gábor: Január végi testületi ülésen ráérnek még hivatalosan megfogalmazni ezt. 

Köszöni a Bizottságnak a tájékoztatást. 

 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr távozott a teremből 15:21 órakor. 

 
   A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

299/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII törvényben foglaltaknak 

megfelelően egyetért azzal, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd járóbeteg szakellátás 

óraszám/kapacitás átcsoportosítás iránt kérelmet nyújtson be az alábbiak szerint:  

 

Belgyógyászat : 0100   heti 33 óra- ebből 6 óra közreműködői szerz. 

Sebészet:   0200              heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Traumatológia:1002   heti   7 óra 

Szülészet-nőgyógyászat: 0400 heti 20 óra 

Szülészet-nőgyógyászati uh:5304 heti 10 óra 

Fül-orr-gégészet: 0600  heti 13 óra- közreműködői szerződéssel 

Szemészet: 0700   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Bőrgyógyászat: 0800   heti   6 óra- ebből 3 óra közreműködői szerz. 

Ideggyógyászat:0900   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ortopédia: 1000   heti   7 óra 

Reumatológia:1400   heti 14 óra- közreműködői szerződéssel 

Tüdőgyógyászat: 1900  heti 18 óra- közreműködői szerződéssel 

Laboratórium 0:5000   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ultrahang:5301   heti   8 óra- közreműködői szerződéssel 

Echocardiográfia: 5303                      heti   2 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológia:1100   heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológiai ultrahang: 5308  heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Pszichiátria:1800   heti   5 óra 

Addiktológia gondozás:1801  heti 10 óra 

Pszichiátria gondozás :1800  heti 15 óra 

Tüdőszűrés: 1904   heti 20 óra- közreműködői szerződéssel 

Fogl. eü. szakell.: 2502     heti 10 óra 

Fizikoterápia asszisztensi tev.: 5722 heti 26 óra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átcsoportosítás 

kapcsán kijelenti, hogy az fenntartható és vállalja, hogy az átcsoportosítással érintett 

szakmák esetében a fenntarthatóságot biztosítja.  

Határidő: azonnal 

  Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 

 



3. Szentgotthárd Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát február 15-ig azzal 

kapcsolatban, hogy a szakrendelő további üzemeltetését városi érdekkörben kívánja 

működtetni. 

 

Határidő: januári végi testületi ülés 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

      3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

 

 
  A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
300/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: a hatálybalépésre: 2013. január 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

                dr. Gábor László irodavezető 

 
 

4./ Napirendi pont: 

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 

Dömötör Sándor: Nem kevés lakossági jelzés is érkezett ebben a témában. Legutóbb 

közmeghallgatáson is elmondták az érdekeltek, hogy milyen gondjaik vannak a jelenleg 

működő rendszerrel, akkor határozati javaslatban tették meg azt az ígéretet, hogy a jelenlegi 

szolgáltatóval való szerződés megszűnése után az új szerződés illetve közbeszerzés útján 

szerződésre kerül sor, akkor ott megpróbálják, hogy a lakosságnak ott felvetett észrevételeit 

érvényesítsék, megpróbálják olyan szintre hozni, hogy azok közelebb kerüljenek a lakosság 

igényeihez. Múlt testületi ülésen, mindenki előtt tudott, reméli, hogy a városlakók is 

figyelemmel kísérték ezt az adást. Ott nagyon-nagy hangsúllyal voltak azon, hogy a 

következő év 2013. április 1-jétől a szelektív hulladékgyűjtés legyen a megoldás, mert ez sokk 

előnnyel fog járni. Addig viszont amíg az új szerződés megkötésre kerül, a jelenlegi 

MÜLLEX-szel kell várhatóan három hónapra megoldani a hulladék elszállítását. Szeretné 



hangsúlyozni, anyag leírja, hogy a MÜLLEX egy nagyon jó gesztust tett a városlakók illetve 

a város felé, hiszen a múlt évben alkalmazott díjakat veszi csak figyelembe az év első 

hónapjában. A többletjárulékról 2013-ra jelzik, hogy lerakási illetéket 3 Ft/kg-ban fogják 

meghatározni. Eddig nem rakták le ezt a szemetet? Most ezt honnét szedték? Ez majdnem 

olyan, mint a kormánynak megjelenő újabb-újabb adói. Nevetséges, hogy ilyen dolgot 

találnak ki. Még van valami energia-felügyeleti díj.  Van fantázia a törvényalkotókban. 

Ezekkel nagyon nem tudna egyetérteni. Arra szeretné ismételten felhívni a figyelmet, hogy 

amikor a közbeszerzés során a közbeszerzés feltételeit kiírják, akkor legyen arra nagy 

figyelmük, hogy ebben az esztendőben a lakosságnak ígért és az általuk felhozott feltételeket, 

észrevételeket vegyék figyelembe, amikor a közbeszerzés során a szerződés megkötésre kerül. 

 

Huszár Gábor: Képviselő Úr részben elvette a kenyerét, mert szerette volna felolvasni, hogy 

a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest, tehát a mostani  2012. december 31-i 

díjhoz képest a törvény szerint 4,2%-kal megemelt mértékű díjat is lehetne alkalmazni. 

Viszont ők azt mondták a MÜLLEX-nek, hogy ezen az áron hajlandók csak az 

elkövetkezendő három hónapra szerződést kötni. Tehát egy fillér emelés nem lesz. Amit Ön 

mondott ez a 3 Ft/kg. Ehhez a magyar kormánynak semmi köze nincsen. Ez egy európai 

uniós, minden uniós tagállamra vonatkozó egységes törvény, hogy az elszállított kommunális 

hulladék után kilogrammonként 3 Ft lerakási díjat kell számolni 2013-ban, 2014-ben 6 Ft-ot, 

2015-ben 9 forintot. Amikor kifut a négyéves időszak, akkor pedig 12 forintot. Évente három 

forinttal emelkedik. A magyar kormánynak pont abban van szerepe, és ezért kell elhinni, hogy 

az egyik legjobb idevonatkozó törvényi tervezet, hogy kivették a multinacionális cégek 

kezéből az egyedi döntési lehetőséget és január 1-jétől, pontosabban április 1-jétől olyan 

cégbe lehet csak közösen a hulladékot kezelni, amiben legalább 51%-os önkormányzati 

tulajdon van. Vagyis az 51% feljogosítja az önkormányzatot arra, hogy bizonyos árfékező 

hatásokat be tudjon építeni a szerződésbe. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy akár a 

MÜLLEX-szel, akár a Zaladepoval, akár a Hukéval – most három környékbeli nagy 

hulladékszállító céget mondott -, akik nyilván versenyezni fognak egymással. Ki fogják 

választani a legjobb ajánlatot, de egy biztos, hogy az a fékezőerő az valahol bent kell, hogy 

legyen, hogy itt nem fognak elszabadulni a hulladékszállítási díjak. Ami nagyon fontos, és Ön 

is kihangsúlyozta, hogy ennek a legkézzelfoghatóbb és legjobban kezelhető eleme az, hogy a 

lakosságnak meg kell értenie, szelektív gyűjtés van. Ha a szelektivitás a városban keresztül, 

3000 tonnáról beszél, ami Szentgotthárdon keletkezik, tehát az egész városon maradéktalanul 

megvalósul, akkor nem 3000 tonna lesz a vedgyes hulladék, hanem csak 2500 vagy 2100 

vagy 2000 tonna. Tehát lényegesen kevesebb szemétért kell majd fizetnünk, ezért féken 

tudják tartania azt az emelkedést, amit az uniós előírások nekik négy év alatt előírnának. Ezek 

nagyon összetett és bonyolult dolgok. Arra kéri minden képviselő társát, hogy a lakosság felé 

nyomatékosan azt kommunikálja, miszerint folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, 

hogy megpróbálják nagyon szigorú, szűk keretek között tartani a lakossági hulladék-

kezelésdíját és az egész hulladékkezelési koncepciójukat. Fontos dolog, hogy ezt megértsék. 

 

Dömötör Sándor: Ha unós törvény ez a 3 Ft/kg, amit fizetni kell, akkor abban a 

szerződéstervezetben, amit kötni fognak a leendő hulladékelszállítóval, kerüljön eleve 

kikötésre, hogy súly alapján vigyék el a szemetet, ne űrtartalom alapján. Jelenleg űrtartalom 

alapján megy. Nem tudja, hogy mi után tudnának ők itt most kilogramokat számolni. A súly 

legyen a meghatározó a szerződésben. 

 

Huszár Gábor: Telephelyen mérik, de ezt ne kezdjék most el kitárgyalni, mert ez sokkal 

összetettebb dolog. 

 



Virányi Balázs: Jövőre ki fog kerülni az önkormányzatoknak az ármegállapító hatásköréből a 

szilárd hulladékszállítási díj megállapítása. Végső soron lassan eljutnak majd oda, hogy ha 

magasak lesznek az árak, akkor nem őket kell szidni, hanem majd azt az energiahivatalt, 

amelyiknek pénzt kell azért fizetniük, hogy megállapítsa azokat a díjakat, melyeket szidni 

fognak a lakók. Egyet tehetnek ők, amiről már a múlt testületi ülésen is beszéltek, hogy 

egyrészt tudatos vásárlók lesznek. Nem vesznek meg minden százféle vacakba csomagolt 

árut. Másrészt pedig, amit megveszünk, azt próbáljuk meg annyira szelektálni, hogy a végén a 

kilós témából a lehető legkevesebb maradjon. Ez törvény Magyarországon, de egyébként egy 

eu-s direktíva ez a bizonyos 3 Ft, ami majd 6, 9 és 12 forint lesz. Múlt testületi ülésen 

beszéltek pont arról, hogy ha buták lesznek és a szelektív gyűjtést nem csinálják normálisan 

és jól, akkor ez, ha jól emlékszik, 60%-os díjemelkedést is hozhat a jelenlegi árhoz képest. Ha 

jól csinálják, akkor meg körübelül szinten tudják majd tartani a jelenlegi díjakat. Nagyjából 

azt lehet mondani, hogy ez lesz a reális jövő. Hála isten, az árakról nem nekik kell majd 

dönteniük. 

 

Huszár Gábor: Ez a kulcsmondat, amit a Balázs mondott. A rendszerben négy év alatt közel 

60%-os emelkedés is benne lehet. Azon kell, hogy dolgozzanak, hogy megpróbálják szinten 

tartani ezt a mértéket, és ne szaladjanak el az árak. Ez a legfontosabb üzenete. 

 

Labritz Béla: Egy lehetséges szolgáltatóval történt beszélgetés alkalmával felmerült az a 

dolog, hogy az illető szolgáltató bármikor egy hónap alatt bevezeti a chipes rendszert. Egy 

hónap alatt képes arra, hogy a hulladékszállítást súly alapján végezze. Ez egy nagyon szép 

történet, csak egy bizonyos evolúción vagy mondhatni azt is, hogy tudatmódosításon át kell 

esnünk. Először is mindig kifelé kacsingatunk, amikor azt mondjuk, hogy bezzeg Ausztriában 

hogy működik ez a dolog. Igen Ausztriában működik, sőt talán az unió kétharmadában 

működik ez a dolog. Csak ez hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy a szomszéd egyszerűen 

feljelentette a másik szomszédot, amiért szemetelt, feljelentette, amiért nem takarította el a 

havat a járda előtt, feljelentette azért, mert mondjuk máshova hordta a szemetét. Azt szeretné 

ezzel csak hangsúlyozni, hogy ez nem tavaly és tavalyelőtt történt, hanem 20-25 évvel ezelőtt. 

Vagyis fel kell nőni ahhoz nekik is.  Ugyanis előfordul még ma is, hogy egymás kukájába 

hordjuk a szemetet, előfordul ma is, hogy kihordjuk az erdőszélre, patakpartra a szemetet és 

előfordul az is, hogy külföldről egyszerűen importáljuk a szemetet és a köztereken elhelyezett 

konténerekbe, zöld szigetekbe pakolják, mondjuk egy-egy osztrák étterem szemetét, mi 

magunk. Addig nem tudják bevezetni ezt a fajta rendszert, addig el kell jutniuk oda, mint a 80 

éves svájci mamának, hogy leáztatja az üvegről a papírt, mert azt mondja, hogy ez papír, ez 

meg üveg. El kell jutni oda, hogy a szolgáltató kitegye, fém és nemcsak fém, alumínium, 

nehézfém, könnyűfém. El kell jutniuk, hogy színes papír és újságpapír. Sorolhatná tovább a 

szelektivitást, ilyen szintre kell elmenni. Ki kell mondani azt a tényt, hogy a szolgáltató nem 

az ő jókedvéből fogja elhordani szelektíven a hulladékot, hanem pontosan azért, mert neki 

ebből haszna van. Neki ebből haszna van, nekünk pedig az lesz belőle a hasznunk, hogy az 

illető edényünk nem 240 literes lesz, hanem 120 literes. Nem hetente kétszer, hanem 

kéthetente egyszer ürítünk. Ezért mondta az elején Polgármester Úr, hogy ezt már elmondtuk, 

de sújkolni kell. Ha eljutnak arra a szintre, hogy a hulladékedényekben egyre kevesebb 

mennyiségű hulladék van, akkor eljutottak oda, hogy az idei árak nem fognak emelkedni. Azt 

nem mondták, hogy csökkeni fog, senki nem mondta. Nem fog emelkedni. Márpedig, hogyha 

ide belenézünk és nézik azokat az uniós vagy kormányzati döntéseket, bedugjuk a chip 

kártyát, leveszi a pénzt, méterenként közmű és egyéb pénzt. Unió is előír nekünk ilyen 

dolgokat. Igenis ki tudjuk védeni. Leginkább Szentgotthárd fogja kivédeni, mert az országban 

talán legelőször történik ez, és legelőször kerültek ki a zöld szigetek. A lakosságban bízik, a 



lakosok bölcsességében és utána, ha elérnek egy bizonyos szintre, higgye el mindenki 2-3 

éven belül igazuk lesz, nekik is és Polgármester Úrnak is meg mindenkinek. 

 

Huszár Gábor: Meggyőződése, hogy a szentgotthárdi lakosok 98%-a becsületesen kezeli a 

hulladékgyűjtés kérdését. 98% nem hordja a szomszéd kukájába a szemetet, 98% nem viszi ki 

az erdőszélre. Az az elenyésző 2%, akiről Ön itt beszél, mintha ez lenne a jellemző 

Szentgotthárdra, az pedig a többi tisztességes láttán be fog állni a sorba. 

 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr visszaérkezett az ülésre 15:38 órakor. 

 

Vadász József: Nem tudja, hogy véletlenszerűen történt-e, múltkori előterjesztésben meg 

most is a szelektivitásról beszéltek. Mintegy 800 háztartás gyűjti szelektíven a sárga zsákba a 

hulladékot. December 6-án kellett volna ezt elszállítani, de bizonyos városrészeken nem 

történt meg az elszállítás. Sárga zsákok napokig kint hevertek az utcákon. Nem tudja, hogy 

véletlenül történt-e vagy az egész városban megtörtént. Amennyiben ez nem történt meg, úgy 

az egész lakosságot tájékoztatni kellene, hogy a későbbiekben ez meg fog történni vagy mi 

volt ez az eset. 

 

Huszár Gábor: Ha mai nap a MÜLLEX képviselőjét felhívják, akkor egy rövid címbe 

belefér-e ennek a helyretétele, hogy miért nem történt, ha nem történt meg. Az újságukban, és 

így tudják a lakosságot tájékoztatni. Meg tudják még ezt tenni? Igen, még nyitva van az újság. 

Megkéri Treiber Mária újságírót, hogy mint oknyomozó riporter ennek legyen szíves 

utánajárni. Fekete Tamás Irodavezető Úr lehet, hogy a szünetben meg is adja a választ. 

 

Dr. Haragh László: Szeretné kihangsúlyozni, hogy ez európai uniós előírás. Forrást akarnak 

teremteni arra, hogy pl a kethelyi templom parkolójában el van dobálva a fekete zsákos 

szemeteszsák, tele szeméttel, ezeket a zsákokat eltakarítsuk. Illetve az európai unió bevétele a 

szemétlerakási illeték vagy lerakás-illeték. A város belső területén ezeket a zsákokat mi 

szentgotthárdiak dobjuk el. Erre, ahogy Képviselő társa már említette, nagyon oda kellene 

figyelni, mert nem lehet azt mondani, hogy idegen, eltérő kultúrájú emberek. Ezek mi 

voltunk, akik oda szemeteltünk. 

 

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

301/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Müllex-

Körmend Kft-t bízza meg Szentgotthárd Város Önkormányzata a  szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás végzésével az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig az előterjesztésben 

részletezettek szerint. Egyben felhatalmazza a polgármestert az átmenti időszakra vonatkozó 

megbízási szerződés aláírásával. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

5/ Napirendi pont: 

2013. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

36/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletét a a települési folyékony hulladék 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

6/ Napirendi pont: 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Megkéri Elnök Asszony, hogy ismertesse azt a variációt, mait ők javasolnak.  

 

Takáts József SZET Kft ügyvezető igazgatója 15:41 órakor megérkezett. 

 

Kardosné Kovács Márta: Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Arról szól a 

napirendi pont, hogy a temető kezelése szentgotthárdi önkormányzat tulajdonába kerül. 

Jobban mondva a SZET Kft fogja üzemeltetni. A Pénzügyi Bizottságnak az volt a véleménye 

és javaslata, hogy kizárólagos jogot kapjon a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 

SZET Kft erre a feladatra. A temető üzemeltetése kiegészül a kethelyi temető üzemeltetésével 

is. Nemcsak azok a temetők, melyek eddig a város tulajdonában voltak, hanem az egyház által 

üzemeltetettre is kiterjed. Ők kérték erre a SZET Kft-t. A Pénzügyi Bizottság javaslata 

szerint, nyitott kérdés volt egy árnak a megállapítása, az előterjesztésben minden szolgáltatás 

árat ők határoztak meg és ezen fogja a szolgáltatást nyújtani a Kft. Egy kiegészítést tettek, 

hogy a létesítmény használati díj 10.000 forintban legyen megállapítva. Ez a létesítmény 

használati díj több szolgáltatást is tartalmazhat. Ilyen lehet pl. a szemételszállítás. Ezzel a 

plusz szolgáltatási díjjal egészítették ki. 

 

Huszár Gábor: 7. oldalon lévő A variáció. Temető üzemeltetője, szakszemélyzetének 

kötelező igénybe vétele esetén. Kiegészítve a Pénzügyi Bizottság számával. 

 

 

 

A Képviselő-testület 8igen és 1 nem szavazattal megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 37/2012 (XII.13.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 



7/ Napirendi pont: 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

Virányi Balázs: Fontosnak tartja kihangsúlyozni, ha emberek élnek egy településen, akkor ott 

lakóházakra is szükség van, szükség van zöld területekre és most már hatványozottan szükség 

van parkolókra is. Véleménye szerint meg kéne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a 

belvároshoz közelebb milyen területek, telekrészletek vannak, ahova nem házat kéne 

építtetniük, hanem parkolót kéne csinálniuk. Sok az autó, és nem tudják tartani a lépést ezzel 

az igénnyel, főleg úgy nem, ha a kék zónás rendszert megcsinálják, mert várhatóan erre is lesz 

igény. 

 

Huszár Gábor: Részletesen átbeszélték a tervezetet és a Bizottság elfogadásra javasolja. 

Egyedül a parkolóbérlet előállításának árában nem tett javaslatot. Van egy egyéni képviselői 

indítványa, úgyhogy ezt fogja feltenni. Ez 500 forintot jelent. Minden egyéb vonatkozásban 

változatlan maradna az előterjesztés. A parkolóbérlet előállításának költsége 500 forint és a 

kedvezményes bérlet tartalmazza az előállítás költségét is. Összesen ennyi a módosítás. 

Ugyanúgy marad mint eddig, azzal, hogy nem 600 vagy 700, hanem 500 forint az egységes 

kártya előállítási díj és a kedvezményes bérlet tartalmazza az előállítási költséget. 

 

Virányi Balázs: Most ez mi volt? Egyéni indítvány? Nem emlékszik, hogy ilyenről beszéltek 

volna a Bizottsági ülésen, hogy ez ebben a formában fog menni.  

 

Huszár Gábor: Parkolóbérlet előállítási költségéről nem tett javaslatot a Bizottság. Ezért azt 

a felhatalmazást kapta, hogy nézze meg, mi az az árérték, amennyiért elő lehet állítani. 

Megbeszélte, az 500 forint az egy olyan ár, ami egy kicsit fölötte is van a tényleges előállítási 

költségnek, könnyen kezelhető szám. Ez az 500 forint bőven fedezi azokat a költségeket, 

amivel azt a kis kártyát elő lehet állítani. Kéri a Testületet, hogy fogadják el.  

 

Virányi Balázs: Ez az 500 forint nem fog állni azoknál a bérleteknél, amelyikeknél 

egyébként állna, mert itt még egy mondat is elhangzott az előbb. A bérlet ára tartalmazza ezt 

az összeget. Nem fog teljesülni az, amit szerettek volna, kb. 6-800 ezer forint bevételkiesést 

jelenthet. 

 

Huszár Gábor: Egyszer próbáljanak meg szavazni, ha nem fogadják el, akkor még lehet 

változtatni. Még lehet más számot mondani. Közel egy órán keresztül megvitatta a Bizottság. 

Azzal a változással módosítja a rendeletet, hogy a parkolóbérlet előállítási költsége 500 

forintba kerül egységesen, és a kedvezményes parkolóbérlet tartalmazza ezt az összeget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 7igen és 1 nem és 1 tartozkódással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 38/2012 (XII. 13.) önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Huszár Gábor: A szentgotthárdiak amennyiben befizetik a gépjárműadót, innentől kezdve a 

kék zónában ingyenes lesz számukra a parkolás egész évben. Emellett természetesen lehet 

kedvezményes bérletet vásárolni, ami minden parkolóhelyre feljogosítja a kedvezményes 

bérlet tulajdonosát. A rendeletalkotáshoz egy határozati javaslat is tartozik, hogy hol legyenek 

kialakítva a kék zónák. 

 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

302/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, József A. 

utcát a Rákóczi u. csatlakozásától a Széchenyi utca irányába a Deák F. u. – József A. u. 

kereszteződéséig egyirányúsítja és elrendeli, hogy az egyik forgalmi sáv végiga szentgotthárdi 

parkolási rendszer szerinti kék zónához tartozzon és a kék kártyával rendelkező gépjárművek 

megállására szolgáljon. A Rákóczi utcát a Deák F. utca felől a József A. utca irányába 

egyirányúvá teszi és elrendeli, hogy az egyik forgalmi sáv a Rákóczi u. 5-től kezdődően a 

József A. utcáig a kék kártyával rendelkező gépjárművek megállására szolgáljon. Kék zónába 

kell bevonni a Szentgotthárd, Deák F. u. 15 – 17 - Széchenyi u. 5. alatti társasházak közös 

udvarát.  

 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

           Vass József igazgató. 

 

Határidő: azonnal 

 

Huszr Gábor: Örömmel jelzi, hogy Dömötör Sándor képviselő úrnak kb. 8 éves vágya 

teljesült ezzel az előterjesztéssel. 

 

 

8/ Napirendi pont: 

Bérlakásrendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 16. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta, mindkét Bizottság elfogadásra javasolta. 

 

 

 
 



A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartozkódással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 39/2012. (XII.13.)  önkormányzati rendeletét A lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

 

9/ Napirendi pont: 

7/2012. (III. 1.) önkormányzati Rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 

 

Kardosné Kovács Márta: Hogy miért is került sor ismét a költségvetési rendelet 

módosítására? Időközben információk birtokába és új bevételi adatok birtokába, és ehhez 

megfelelően a kiadási oldalt. 24 millió forinttal változott a költségvetési rendelet. A 

tényadatokra lett korrigálva a költségvetési rendelet. 

 

 
40/2012 (XII.13.) önkormányzati rendeletét a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. 

évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vass József távozott az ülésről 15:54 órakor. 

 

10/ Napirendi pont: 

Kitüntetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 18. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét Bizottság tárgyalta, mindkét Bizottság elfogadásra javasolta 

Erőforrás Bizottság tett valami kiegészítést vagy csak aggályát fejezte ki, hogy nincs anyagi 

forrás mellérendelve. 

 

Dr. Haragh László: Egy kitüntetésnél az erkölcsi gesztust tartják a legfontosabbnak, amit a 

kitüntetettel szemben kinyilvánítanak, kimutatnak. Amennyiben olyan gazdasági helyzet lesz, 

akkor Polgármester Úr fog találni erre valamiféle megoldást, hogy az erkölcsi kitüntetésük 

mellé esetleg valami más típusú megtiszteltetés is járjon. 

 

Huszár Gábor: Következő hangzott el Pénzügyi Bizottság. Hallva az aggodalmát az 

Erőforrás Bizottságnak és egyet is ért azzal, hogy valamit azért „az idősek az idősekért díj” 

kitüntetettjének illene adni, hogyan és milyen formában teszik ezt, még nem tudja. Első 

reagálása az volt, hogy akár a polgármesteri keret terhére is. 50.000 forintnyi összeggel a 

Polgármester is hozzájárulhat ehhez. Ki kell dolgozni azt a lehetőséget, hogy az a felajánlott 

összeg az hogyan tud annyi maradni, amennyi.  

 

Dr. Haragh László: Ezt el tudták fogadni, és örültek is ennek a felajánlásnak. Viszont a jövő 

nem ismerete miatt döntöttek akkor úgy, hogy ezt automatikusan ne emeljék be a rendeletbe, 

hanem ezt Polgármester Úr lehetőségeihez és a Város lehetőségeihez szabják minden évben. 



 

Huszár Gábor: Az előterjesztést így el kell fogadni, és van arra elég idő, hogy a jövő évben 

kitalálják, milyen formában történjen ennek a kitüntetésnek a díjazása. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

41/2012 (XII.13.) önkormányzati rendeletét  a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.)önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

11/ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal átalakítása 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 19. számú melléklet 

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

       3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

303/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalt 2013. január 01. napjával az Előterjesztés  1. számú melléklet szerint 

hozza létre. A hivatal az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására jön létre. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok 

egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában 

is.  

Határidő: 2013. január 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítását az Előterjesztés 4. sz. melléklet szerint, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Előterjesztés 5. sz. melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

42/2012 (XII.13.) önkormányzati rendeletét a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  



 

12/ Napirendi pont: 

Rendelet hatályon kívül helyezése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előerjesztés: 20. számú melléklet 

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

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

43/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek 

szabálysértést tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

tevékenységek tiltott közösségellenes magatartássá minősítéséről szóló 21/2012. (V. 31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

13/ Napirendi pont: 

Víziközmű vagyon átvétele 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 21. számú melléklet 

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

 

Dömötör Sándor: Bizottsági ülésen elhangzott már egy betű, egy szó, emiatt már nem szól, 

azt nyelvtanilag már helyretették, vagy nem tették. Az átháramlás most sem tetszik. A törvény 

határoz arról, hogy a víziközmű vagyonok átadásra kerüljenek 2013. január elsejével az 

önkormányzat részére. Erre törvény van, viszont a részletszabályok az év során nem lettek 

kidolgozva, ahogy ezt az anyag is írja. Törvény van, de részletszabályok nincsenek, ami 

alapján követni tudnák az átadásra kerülő vagyonokat. Annál is inkább mivel az 1-es és 2-es 

számú mellékletekben, ahol a teljes közművagyon teljes leltári átadása történne, és ez 

gyakorlatilag 2013. március 31-ig meg fog történni. Akkor érezné ezt az átadás-átvételt 

tisztességesnek és kezelhetőnek, ha ezekkel az első és második számú mellékletek – teljes 

vagyoni leltár – is a rendelkezésükre állna. Így nem tudják, hogy mit vesznek át, 

megállapodást meg kötniük kellene. VASIVÍZ Igazgatójának a levelében az olvasható, hogy a 

megállapodást amennyiben megkötötték, elfogadják, négy példányt küldjenek el nekik. 

Kötelező most nekik a megállapodást elfogadni vagy esetleg akkor is megtehetik ezt, amikor 

rendelkezésükre áll az 1. és 2. számú melléklet, vagyonról szóló teljes leltári kimutatás. 

 

Huszár Gábor: Törvény szerint mindenképpen meg kell tenniük. Azt tudják, hogy mit 

vesznek át, csak annak a pontos leltári anyaga fogja a melléket tartalmazni. Centiméterre 

pontosan tudják, hogy hol és milyen vezetékek mennek az ivóvíz-hálózatukba és 

szennyvízhálózatukba. Ezzel a város vagyona igenis jelentősen gyarapodni fog. Fekete Úr 

mondjon két számot, 30 milliárd az összes? Összesen a VASIVÍZ részéről 30 milliárd forint 

kerül átadásra. Ebből az ivóvíz vagyon kb. 8 és fél milliárd, de Fekete Úr pontos számokat tud 

mondani. 

 

Fekete Tamás: Szeretne mindenkit megnyugtatni. Víziközmű vagyon nem maradhat a 

VASIVÍZ Zrt-nél. Nála csak működtető vagyon marad. Ez mindenkire érvényes. 

Közművagyon, ami van víz és szennyvíz teljesen egyértelműen teljes mértékben az 

önkormányzat tulajdonába kell, hogy váljon a törvény értelmében. Polgármester Úr is 

megerősítette az utolsó centig át kell adni, mert nincs értelme megtartani, mert nem tarthatja 



meg a törvény erejénél fogva egyetlenegy métert vagy centimétert sem. Ezek el fognak 

készülni és ennek értelmében a mellékletét képezik.  

 

Dömötör Sándor: Ebben az esetben ami műtárgyak, vezetékek, épületetek,  különböző 

berendezések, amik a vagyonukba kerülnek, akkor ezután mivel ők tulajdonosok lesznek, 

ezek cseréjére, felújítására, bármire szükség lesz, akkor az anyagi oldalát ők vállalják vagy a 

működtető fogja? Vízközmű vagyon átadásával Szentgotthárd 56% körüli nagyságrendet 

képvisel. Más a helyzet a szennyvíznél. Az 56%-ban bent vannak azok a kutak is, amelyek a 

téglagyár alatt illetve Zsidahegyben találhatók. Eddig ezeknek a víznyelő kutaknak a 

vízmennyiségét a VASIVÍZ Zrt. eladta. A víz eladásra került. A többi kút rásegítő kút. Ami 

vizet jutatnak Vasszentmihálynak, Rátótnak vagy a környező községeknek, akkor az 

önkormányzatok felé azt fel fogják számolni? 

 

Huszár Gábor: Az első volt a legfontosabb kérdés. A VASIVÍZ Zrt. továbbra is működtetni 

fogja a teljes vagyont. Ezzel nekik költségük nem lesz. Nyilván ennek fejében a vízdíjat be 

kell fizetni. Azzal, hogy papíron megtörténik a vagyonátadás, hiú ábránd lenne azt mondani, 

hogy csökkeni fog a vízdíj. Nem erről van szó. A tulajdonukba kerül, de a víziközműveket 

továbbra is ugyanilyen feltételekkel kell működtetni. Sőt, jobb feltételekkel kell működtetni. 

Erre őszintén mondja, hogy nem tud válaszolni, de Jegyző Úron is érzi a tanácstalanságot, 

meg Fekete Úron is. Ha más önkormányzatok számára város területén található kútból vizet 

szolgáltatnak, hogy efölött ki rendelkezik? Véleménye szerint ebben a városnak nincs 

jogosultsága. Árképző jogosultsága biztos, hogy nincsen. 

 

Fekete Tamás: Eddig is közel 200 vas megyei önkormányzat volt a VASIVÍZ Zrt. 

tulajdonosa. Konkrét kútra, víztermelő kútra vonatkozólag, amit Képviselő Úr említett, abban 

olyan önkormányzatok a tulajdonosok, akik egyébként a VASIVÍZ Zrt-nek is tulajdonosai 

valamilyen hányadban. Egyébként a föld alatt lévő víz a magyar államé, azért vízkészlet 

járulékot kell fizetni. A Polgármester Úr amire célzott, hogy lényegi változások nem nagyon 

lesznek. Az önkormányzat rendelkezni fog egy vagyonnal. Ha megfelelő szerződést köt az 

üzemeltetővel, akkor ennek az amortizációjáról sem kell gondoskodnia. Amire Képviselő Úr 

kérdezett és céloz, vagyis ha ez a rendszer meghibásodik, akár a szennyvíz, akár a vízhálózat, 

akkor az üzemeltető köteles ezt kijavítatni. Nyilván ennek a költségei, a fejlesztésnek a 

költségei benne lesznek a díjban, mint ahogy eddig is benne voltak. Ezeket a díjakat az 

Energiahivatal határozza meg, jelen pillanatban is. Az üzemeltető, esetünkben, akik 

szerződést erre már megkötöttek, a VASIVÍZ Zrt előterjeszti az Energiahivatal felé 

Budapestre, hogy milyen díjat akar emelni, vagy milyen díjakat akar elszámolni a víz- és 

csatornadíjakban. Amennyiben az Energiahivatal ezt jóváhagyja, akkor teheti meg ezt az 

emelést, különben nem. Az önkormányzat kezéből ez a díjképzés 2012. január 1-jével 

kikerült.  

 

Huszár Gábor: A lakosságnak annyi haszna van, hogy a kormány ezekkel az intézkedésekkel 

kordában kívánja tartani a díjakat. Ez a legfontosabb üzenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartozkódással az alábbi határozatot hozta: 

 

304/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű vagyont a Vasivíz 

Zrt-től átveszi, és felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

14/ Napirendi pont: 

Megállapodás kötése a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium állami fenntartásba és 

működtetésbe történő adásáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

305/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

és Kollégium intézményének állami fenntartásba történő átadásával kapcsolatos 

megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja, annak aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert.  

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  polgármester 

 

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

és Kollégium intézményének állami fenntartásba adásával kapcsolatban felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a megállapodásban megjelölt 

vagyonelemekre 2013. január 15. időpontig vagyonkezelői szerződést kössön az Állami 

Intézményfenntartó Központtal. 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László irodavezető 

 

 

15/ Napirendi pont: 

Megállapodás a SZOI állami fenntartásba adásáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előerjesztés: 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet 



A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

306/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény állami 

fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodást az 1. számú melléklet szerint 

jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény állami 

fenntartásba adásával kapcsolatban felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat képviseletében 2013. január 15. időpontig a megállapodásban megjelölt 

vagyonelemekre (ingyenes) használati szerződést kössön az Állami Intézményfenntartó 

Központtal. 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László irodavezető 

 

 

Nyílt napirendi pontokon végigértek. 

 

EGYEBEK/képviselői felvetések/ 16:17 órától.  

 

Dömötör Sándor: Tegnap már említette Műszaki Iroda Vezetőjének, hogy az háziorvosi 

rendelő és a gyermekrendelő között van egy néhány méter magasságra emelkedő lift. 

Amögött lévő ajtó hiánya ebben a téli időszakban – megtapasztalta ő is – nagyon huzatos. A 

szülők attól féltik gyerekeiket, hogy megfáznak. Irodavezető Úr már említette, hogy oda már 

van egy olyan elképzelés, miszerint ajtó kerülne bele. Jó lenne ha még addig kerülne oda, 

amíg komolyabb probléma, egészségkárosodás nem következik be. A másik a Deák Ferenc 

utcában, a sikátorból ahogy jön ki az a szűk utca. Ki volt az, aki ott valamilyen útfelújítási 

munkát végzett ez elmúlt időszakban, mert biztos, hogy nem sikerült úgy befejeznie a 

munkát, ahogy kellett volna. Rendesen meg van ott süllyedve. Főleg most, hogy havat 

beletapostak. Komoly zökkenések vannak, mentek ott keresztül gépkocsival. Többen 

megállították, és szóltak neki, hogy a helyreállítás nem a legjobban történt. Közvetlenül a 

sikátorból kijövő szűk utcánál volt ott egy átvágás. Nem tudja, ki csinálta, de valamit kéne 

vele kezdeni. 

 

Fekete Tamás: Csapadékcsatorna törött el, sérült meg annak idején. A Deák Ferenc utca 

csapadékvize vagy annak egy nagyobb része a sikátorban lévő csapadékhálózaton keresztül 

megy el. Mindig is problémák voltak. A Közszolgáltató Vállalat bontotta fel az utat és 

állította helyre. A csapadékcsatornát megcsinálta. Sajnos egy kicsit megsüllyedt. A 

helyreállítási munkákat be fogják fejezni. Amikor stabilizálódik annak a helyreállításnak a 

helyzete, akkor ki fogják javítani. Elsődleges cél az volt, hogy a Deák Ferenc utcának a 

csapadékvíz-elvezetését állítsák helyre, mert az teljesen rossz állapotban volt.. 

 

Huszár Gábor: Ígéretet tett arra, hogy a Szentgotthárdot hátrányosan feltüntető ombudsmani 



jelentést valamilyen szinten megpróbálják tisztázni. Az elmúlt testületi ülésen egy nagyon 

rövid kiemelést már felolvasott Vitray József doktor által készített anyagból. Szeretne néhány 

idevonatkozó számot mutatni Önöknek és a kistérségben élők megnyugtatására. A kamera jól 

tudja-e venni a kivetített táblázatot? Ha nem, akkor külön kihangsúlyozza a számokat. Tudja 

venni. Olyan hivatalos adat ma Magyarországon nincs, ami egy ilyen hasonló kisvárost, mint 

Szentgotthárd külön statisztikában szerepeltethetne. Olyan adatok vannak, melyek a 

kistérségre vonatkoznak. Szentgotthárd kistérségében közel 16.000 lakos él. 174 kistérségre 

vonatkozó adatok vannak meg és az idevonatkozó adatokat ráadásul úgy kell kezelni, hogy 

100.000 lakosra van kivetítve, tehát mintha 100.000 nagyságú lakosnál vennél a légúti 

megbetegedéseket, keringési rendellenességeket és a többi. 174-ből csak néhány adatot 

küldtek el. Azt mondták, hogy ezek összehasonlító jelleggel talán érdekesek lehetnek. Azt 

lehet látni, hogy Balatonfüred kistérsége az első, de azt is szépen lehet látni, hogy a 174 

kistérségből Szentgotthárd a 85. helyen áll az összhalálozás 100.000 lakosra kivetített 

értékénél. A rosszindulatú daganatok miatti standardizált halálozás szintén 100.000 főre 

kivetítve, természetesen megvan a keringési rendellenesség, légúti megbetegedés is, 

Szentgotthárd a 145. helyen van. Sajnos nem vagyunk jó pozícióban, de nem is a legrosszabb 

helyen. Az pedig, hogy az országos átlaghoz képest itt valami óriási százalékos eltérés lenne,  

az pedig egyáltalán nem fedi a valóságot. Ez egy érdekes ábra. Azért is tette be a power 

pointos diák közé, mert jól szemlélteti a három legfőbb aggodalmat. A zöld középen a 

keringési rendszer halálozási arányait mutatja 2005-2011. A piros a rosszindulatú daganatos 

megbetegedéseket. 100 lakosra viszonyított kistérségi adatot mutat. A legalsó a halványkék 

pedig a légzőrendszeri betegség halálozási arányait mutatja. Fönt a sötétkék pedig az 

összhalálozási arányt mutatja a mi kistérségünkben, szentgotthárdi kistérségben. Jól lehet azt 

látni, hogy pl. a légzőrendszeri megbetegedés okozta halálozási aránynál, ami kirívóan volt a 

jelentésben, hogy a légszennyezettség. A 71. helyen vagyunk a 174-ből. Nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy a jobbik oldalon állunk, jobbik felén vagyunk. Hogy az adatok mennyire 

viszonylagosak, ezért tette be ezt a diát. Azt mutatja, hogy a légzőrendszeri megbetegedésnél 

ez a világoskék olyan kis százalékkal van, hogy néhány 10, 15, 20 halálozási eltérés is óriási 

ugrásokat enged meg az országhoz átlaghoz képest. 2008- ban, ha jól emlékszik a számra, 

mindössze 28 ilyen haláleset fordult elő, de 40 körüli halálesettel akár már az országos átlag 

felé is tudnak kerülni. Nem véletlenül van itt 2005 és 2011-es adat. Ha ennek meghúzzuk az 

előző dián vett összekötött egyenesét, akkor lehet látni, hogy egyértelmű csökkenés van. A 

végén van egy 45-ös szám és egy 28-as. Olyan kicsi, hogy ha csak 4-gyel vagy 5-tel kevesebb 

halálozás van az előző vagy következő évben, az már a 40-hez képest 10%-os eltérés, és csak 

4-gyel több halálokra kellett rámondani a kiérkező háziorvosnak, hogy ez légzőrendszeri 

megbetegedés miatt van, és máris egy 10%-os eltérés van a rendszerben. Talán ez a 

legértékesebb mutató itt számunkra, ahol a 174 kistérségre összesen a 2011-ben 100.000 főre 

kivetítve Szentgotthárd kistérsége hol áll. Nem tudja, hogy lehet e jól látni mindenhol a 

pöttyöket. Ezek vonatkoznak a mi kistérségünkre. Egyértelműen látszik, hogy a 

légzőrendszeri megbetegedésekben egész alacsony oldalon állunk. Sajnos a rosszindulatú 

daganatokban a felső harmad alján helyezkedünk el. A keringési rendszerben kicsit jobban 

közelítünk a középviszonyhoz. Illetve az összhalandóság tekintetében sajnos a felső részen 

vagyunk. Ezek azok a számok, amik egyértelműen hiteles adatok. Hozzá felolvasná azt, amit 

Vitray doktor úr szöveges magyarázatként küldött. „A szentgotthárdi kistérség halandósága 

2011-ben az összes betegségre vonatkozóan az országos halandósággal összevetve 

emelkedettnek ítélhető. A kistérségi sorrendben a magasak között található. Az előző években 

relatív jobb helyzetű volt, azaz 2005 óta ebben a térségben némileg romlott a halandóság más 

kistérségekkel és az országos értékekhez viszonyítva. A rosszindulatú daganatok okozta 

halandóságban ez a kistérség a középmezőny magasabb halandóságú széléhez közelebb 

helyezkedik el. Az országos értéknél kicsivel több mint 10%-kal magasabb. Kisebb az 



ingadozás 2015 óta. A keringési rendszer betegségei okozta halálozásban hasonló a helyzet, 

mint a rosszindulatú daganatoknál, bár egy kicsivel alacsonyabb szinten. A légzőrendszeri 

betegségek okozta halálozásban az országosnál alacsonyabb, 91%. ebben a kistérségben a 

halandóság, és javulás jelzi, hogy ez a 2005-ös érték kevesebb, mint a fele. Az ingadozások az 

alacsony esetszámmal is magyarázhatók. A kistérségek között az alacsony halandóságúak 

közé tartozik, itt van ez a 71. hely. Összefoglalva, kéri, hogy ezt jegyezze mindenki, a 

szentgotthárdi kistérség halandósági értékei nem tekinthetők kiemelkedően rossznak, a 

légzőrendszeri megbetegedések okozta halálozásban pedig kifejezetten az alacsony halálozású 

kistérségek közé tartozik.” Vitray József doktor. Ezek az adatok, melyek hivatalosak, ezeket 

bármikor, bárki lekérheti. Minden egyéb más nem teljes mértékben fedi a valóságot. 

Zárt napirendi pontok következnek, A szünetben a Pénzügyi Bizottságnak össze kell ülni.  

Egy rövid gondolatot karácsony közeledtével szeretne elmondani. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa nevében békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog új esztendőt kíván. A karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál, nem 

marad benne a jókívánságokban, életre kelt, beléd költözött és mindennap veled lesz. Nem 

vagy egyedül. Ezt a szeretetet minden ébredésnél vár, megfogja a kezed, elkísér az utcán, 

vásárol veled a boltban és veled együtt dolgozik, végzi a feladatát is. Így a hétköznapok 

bármit is hoznak, bármit is teszel, ünnepnapokká válnak. Ezekkel a szavakkal kíván 

mégegyszer Mindenkinek békés és boldog karácsonyt. 

 

 

 

 

 

Polgármester Úr a nyílt ülést 16:31 órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-39/2012. szám 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én 

14:52 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Labritz Béla (15:01 órától) 

Dr. Sütő Ferenc, 

Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Vass József Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

 

    Pint Andrea jkv. vezető. 

 

 

Lábodi Gábor: A Jobbik Magyarországért Mozgalom szentgotthárdi Alapszervezetének 

elnöke, és ebben a minősében érkezett ide a már szokásos témájával. Szeptemberben az itteni 

testületi ülésen közreadott egy felhívást, melyben megkérte a szentgotthárdi lakosokat, 

bárkinek bármilyen történte van az idetelepülő román cigánycsaládokkal kapcsolatban, az 

jelentkezzen nála. Elszomorodott, mivel sok megkeresést kapott. Nem fogja mindegyiket 

elmondani, azért nagyjából belemenne. Kiderült, hogy ezek a csoportok nem véletlenszerűen 

jelentek meg itt, hanem szervezett formában hozzák ide őket. Régóta itt levő piacosok. 

Egyikük elmondása szerint megkapja az ukázt, hogy hozzon ide 10 embert, és 200 eurót kap. 

Szervezett bűnbandával, koldusmaffiával állnak szemben. Egy-két sztori, volt ami régebben 

történt: ellopott és lefejezett sertés, megrongált villanypásztor, ellopott napkollektor és 

akkumulátor, a kár itt 670ezer forint. A rendszeres hangoskodás, szemetelés, kirívóan 



közösségellenes magatartás természetes és mindennapos. Fiatal lányokat szólítottak le nyáron, 

leültek melléjük a padra, miszerint milyen szexik és dolgozzanak nekik. Nyilvánvalóan nem 

kapálni akarták őket vinni. Magyarul a prostitúció is felbukkant már. Hallottak már olyan 

pletykákat is, miszerint a Gödörben szobáztatás folyik, egy menet ára 3.000 forint. Pletyka 

szinten hallották. Amennyiben ez bebizonyosodik, egyből büntetőfeljelentést fognak tenni a 

Gödör tulajdonosa ellen prostitúció elősegítése miatt. Zöldfában is sokminden történt. 

Megkéri Polgármester Urat, lobbizzon azért, hogy megerősítsék a szentgotthárdi Rendőrörsöt. 

Elég durva dolog, hogy Őriszentpéterről kell erősítést hívni, hogy egyetlenegy megvadult 

embert megfékezzen a két darab helyi járőr, aki a városban van. Konkrét megoldási javaslatot 

hozott, amivel a probléma egy részét ki lehet küszöbölni. Ezt Miskolc megye jogú város 

önkormányzata fogadta el 2009-ben, a fészekrakó programmal történt visszaélések miatt. Ott 

is megtörtént, hogy a hírhedt Avas lakótelepre 40m2-es lakásokba beköltöztek 40-50-en. 

Innentől fogva az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, ami teljesen összhangban van a 

hatályos törvényekkel és az alkotmánnyal is. Szabályozza azt, hogy akár ideiglenesen, vagy 

akár végleges tartózkodási engedélyt kérők hogyan jelentkezzenek be az önkormányzatnál. 

Szabályozza ez a rendelkezést azt, hogy egy ember lakhatására mennyi alapterület a 

minimális, ami szükségeltetik. Törvény meghatározza, hogy a szükséglakás is minimum 

alapterületenként 6 m2, tehát személyenként ennyi a megengedett, illetve az egyéb dolgok, 

ablaka van, wc használat biztosított legyen. Aki be kíván jelentkezni egy adott lakcímre, neki 

közölnie kell a személyazonosító adatait, állampolgárságát, előző lakcím, új lakcím, 

bejelentés időpontja és a tulajdonos hozzájárulása. Ehhez be kell mutatni a használati jogcím 

igazolását és az egy főre eső lakrész négyzetméterének megállapítása céljából az ingatlan 

három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját vagy adásvételi szerződését és hasonlókat. 

Elutasítható az emberek bejelentkezése az adott címre, ha az egy főre eső lakrész nem éri el a 

6 m2-t. Itt is kiküszöbölhető lenne az, hogy egy darab házba be vannak jelentkezve 50-60-an. 

Ezzel a rendelkezéssel semmi mást nem kéne csinálnia a Testületnek, mint a Miskolc nevét 

átírni Szentgotthárdra és a rendeletszámot megváltoztatni. Innentől kezdve ki van küszöbölve 

az, hogy tényleg egy lakásba akár 40-en illetve 50-en beköltözzenek. Súlyos probléma, úgy 

gondolja. Október végén történt egy sajnálatos eset, egészen pontosan Mórahalmon, ahol 

három darab román cigány származású vendégmunkás – összefüggésre próbál rávilágítani – 

ott hárman meggyilkoltak a saját otthonában egy hatvanéves egyedülálló idős embert. Ezek 

vendégmunkások voltak. Nem akarják megvárni, hogy itt vér folyjon. Sajnos az 

érdekeltségekről annyit, hogy ezek a vendégmunkások bizony a helyi polgármester illetve 

parlamenti képviselő megbízásában dolgoztak, az ő alkalmazottjai voltak. Sajnos a városban 

lépten-nyomon előbukkan mindig egy név, az Alpolgármester úr neve mindig felbukkan, 

miszerint az ő családja és rokonsága ad szállást ezen emberek legtöbbjének. Meg szeretné 

kérni Alpolgármester Urat, hogy reagáljon erre néhány mondatban a város lakóinak, mindenki 

kíváncsi erre, hogy mi az igazság ebben az ügyben, és mi a helyzet most. 

 

Huszár Gábor: Nem gondolja, hogy ennek itt és most lenne a helye. Természetesen ha 

Alpolgármester Úr kíván szót kapni, természetesen megadja neki, de néhány dolgot szeretne 

előtte elmondani. Az egyik és legfontosabb dolog, mivel Kapitány Úrral szinte napi 

kapcsolatban van, ma délelőtt a rendkívüli védelmi bizottsági ülésen külön rákérdezett, 

minden rendőrséghez bejelentett ügyet kivizsgáltak, kivizsgálnak és ki is fognak vizsgálni. 

Hogy a városban milyen zuhanyhíradó és milyen rémhírkeltés folyik, azzal a rendőrség nem 

kíván és nem is akar foglalkozni, ugyanezen az állásponton van Ő is. Minden bejelentett 

esetet kivizsgáltatnak, és ki is vizsgál a rendőrség. Nyomatékosan szeretné leszögezni, hogy 

Szentgotthárdon az idetelepült, eltérő kultúrájú emberek miatt nem volt kirívó szabálysértés 

és eset. Biztos, hogy volt ilyen, hogy leültek a csinos lányok mellé, biztos, hogy volt olyan, 

hogy próbáltak bizonyos árukat rátukmálni emberekre, de kirívó eset nem történt. 



Határozottan megnyugtatólag tudja konstatálni, hogy ahhoz a nyári időszakhoz képest, amikor 

szemmel láthatólag sokan voltak bizonyos helyeken a városban, ahhoz képest a folyamatos 

rendőri intézkedéseket követően lényegesen kevesebben vannak ezek az emberek itt 

Szentgotthárdon. Lényegesen kevesebben vannak. Az, hogy a lakásrendeletüket hogyan 

tudják esetleg a miskolci arculatra alakítani, ez nem egy egyszerű dolog, ennek megvan a jogi 

procedúrája és megvannak a lépései. Ha a Képviselő-testület azt kéri tőle, hogy a hivatal 

nézze meg, próbálja meg átdolgozni és alakítsa, természetesen ebben nyitott. Semmi akadálya 

nincs annak, hogy a lakásrendeletüket hogyan tudják jobbá tenni, a jobbítás szándékával. 

Mindenben partnerek, ami a törvényességet képviseli. Kéri, hogy ezt a pártgyűlésen, vagy 

amikor a fórum együtt beszélget, ezt tolmácsolja Lábodi Úr a többiek felé, hogy minden ami 

törvényes, abban 100%-ig partnerok vagyunk a Képviselő-testület a Polgármester, a Hivatal 

dolgozói és a Rendőrkapitányság is. Hogy lobbiznia kell, nemcsak neki, hanem Bauer Károly, 

Viniczay Tibor, Huszár Gábor 15 éve azon lobbizik, hogy Szentgotthárdon több rendőr 

legyen, és ne mindig Körmendre vagy Szombathelyre legyenek csoportosítva a rendőri erők. 

Ennyit tudtak pillanatnyilag elérni, de napirenden van ez a téma folyamatosan. 

 

Dr. Reisinger Richárd: Kapott egy elég egyenes kérdést, úgy illik, hogy egyenesen 

válaszoljon rá. Van tudomása róla, hogy van olyan hozzátartozója, aki a saját tulajdonú 

ingatlanát bérbeadás útján hasznosítja, hogy ő ezt miként teszi, kiknek adja bérbe, soha nem 

vizsgálta. Igazából a jövőben sem tervezi, hogy a saját hozzátartozóm tulajdonával való 

rendelkezésbe akár bármelyik más idegen ember tulajdonával való rendelkezési jogba akár 

Alpolgármesterként, akár ügyvédként, állampolgárként beleütné az orrát. Igazából ezt nem 

javasolná senkinek. Ha önnek mégis azokról a bűncselekményekről vagy szabálysértésekről 

van tudomása, amit itt a hozzászólása elején bájosan előadott, hogy Önhöz futnak be ezek a 

feljelentések, akkor mivel az Ön által képviselt mozgalom a zászlajára tűzte ezeknek a 

kérdéseknek a tisztázását, kellene Önnek jeleznie az illetékes Rendőrhatóság fele, 

szabálysértési hatóság fele, akik jogosultak ezekben az ügyekben nyomozást indítani. Ha 

ilyen eljárás végén jogerősen bebizonyosodik, hogy amit Ön állít az igaz, akkor nyilván a 

megfelelő következményeket fogják alkalmazni. 

 

Huszár Gábor: Kihangsúlyozza mégegyszer, Kapitány Úr külön kérte, ha bármiről tudomása 

van Önöknek, a Szervezetnek, bárkinek, be kell menni a rendőrségre. Felveszik a 

jegyzőkönyvet, nyomozati anyagot és azonnal indítják a vizsgálatot. Szóbeszédre és városi 

legendákra a Rendőrség nem tud intézkedni. Ha bármiről tudomás van, oda kell menni és el 

kell mondani. 

 

Lábodi Gábor: Ezzel csak az a problémája, teljesen tisztában van vele, hogy mindenki fél, 

senki nem meri megtenni a feljelentését. Félnek az emberek sokszor éjszaka egyedül 

hazamenni, akik arrafelé laknak. Ez az igazság. Nem mernek tanúskodni az emberek, nem 

merik megtenni a bejelentéseket. Ezt nem Ő találja ki, ezek nem városi legendák Polgármester 

Úr. Ha Ön ezt mondja, akkor gyakorlatilag azoknak a szavát veszi semmibe, akik 

megkeresték őket és elmondták a történeteiket, mert ezek mind megtörtént esetek egytől-

egyig. Nyomtatott példányt ebből a rendeletből itt hagyja. Mindenki számára e-mailban, 

elektronikus úton el fogják juttatni ezt a rendeletet. Alkotmánnyal és törvényességgel abszolút 

összefügg. Ez semmiféle törvénytelenséget nem fog az önkormányzatra róni. Miskolcon 

működik és itt is meg lehetne tenni. Alpolgármester Úrnak annyit még mondana, hogy ha ő 

lenne Alpolgármester Úr helyében, biztos, hogy addig rágná a családja fülét meg a rokonság 

fülét, amíg ezeket az embereket el nem tüntetik innen, hiszen ez lenne a normális dolog. 

Szentgotthárd városát ilyen súlyos közbiztonsági dolog még soha nem fenyegette. 

 



Lábodi Gábor 15:05-kor távozott az ülésről. 

 

 

A közmeghallgatást 15:08 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 


