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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester 15.56 órától, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

    Vadász József és Virányi Balázs képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

Csendesné Kóbor Ildikó, az Önkormányzat könyvvizsgálója 16.35 

óráig, 

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

17.18 órától, 

Bartakovics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének a vezetője 15.21 óráig, 

Bana Tibor országgyűlési képviselő 15.21 óráig. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Sütő Ferenc és Labritz Béla képviselők. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Vadász József és Virányi Balázs képviselők. 

 

 

 

 



Meghívott vendégek: 

 

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

Bajdó Bettina, a Vas Népe napilap újságírója, 

Treiber Mária, a Szentgotthárdi Körkép újság szerkesztője, 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

Samu Csaba, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Kissné Köles Erika, a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Paukovits Helmut, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Csendesné Kóbor Ildikó, az Önkormányzat könyvvizsgálója, 

Bartakovics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Szentgotthárdi Kirendeltségének vezetője, 

Intézményvezetők: 

Bedics Sándor III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, 

Molnár Piroska Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója, 

Kovács Tiborné SZEOB igazgatója, 

Fábián Béláné Városi Gondozási Központ vezetője, 

Dr. Mesterházy Mária Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezető 

főorvosnője, 

Uhor Anita Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott 

intézményvezetője, 

Csukly Gergely SZOI Takács Jenő Zeneiskola tagintézmény vezetője, 

Kocsisné Takács Éva SZOI Széchenyi István Általános Iskola intézményegység 

vezető helyettese, 

Vassné Juhász Enikő SZOI Arany János Általános Iskola intézményegység vezető 

helyettese, 

Balogh Éva SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegység vezető 

helyettese, 

Tóthné Köncz Valéria SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola tagintézmény 

vezetője. 

 

 

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

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

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

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszönti Bana Tibor 

országgyűlési képviselő urat, Szentgotthárd város szülöttjét, kérni fogja majd, hogy a 

polgármesteri beszámolót követően a két ülés közötti anyagban a templom belső felújításával 

kapcsolatban és egyéb más, a térséget érintő parlamenti információkkal lássa el a képviselő-

testületet. Megkérdezi, hogy mindenki megkapta-e a kiküldött anyagot? Megállapítja a 

határozatképességet és megnyitja a nyílt ülést. Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a 

napirendek közé ,,Az Önkormányzat tagsága a létrejövő helyi TDM egyesületben”, a ,,Black 

Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése”, a ,,Szentgotthárd-Rábafüzes orvosi rendelő ügye” és 

a ,,2012. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (szilárd, folyékony) módosítása” 

című előterjesztések megtárgyalását. Javasolja, hogy a fő napirendi pontok közül ,,A 

munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló az 

Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A 



közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai” című előterjesztést a ,,Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetése” című napirendi pont előtt tárgyalja meg a képviselő-

testület, hiszen Bartakovics Attila igazgató a képviselő-testület körében ül és már beüzemelte a 

Power Point vetítést, ne kelljen neki a költségvetési tárgyalást végigülni. Kérdezi, hogy ezzel 

kapcsolatban van-e hozzászólás, módosító indítvány? Javasolja zárt ülésen tárgyalni ,,A 

Gotthárd-Therm Kft kötvénye” című előterjesztést, amit mindkét bizottság zárt ülésen tárgyalt, 

tehát a képviselő-testületnek is kötelessége zárt ülésen tárgyalni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé 

- ,,Az Önkormányzat tagsága a létrejövő TDM együttesben”, 

- a ,,Szentgotthárd-Rábafüzes orvosi rendelő ügye”, 

- a ,,Black-Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése”, valamint 

- a ,,2012. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (szilárd, folyékony) 

módosítása” 

című előterjesztések megtárgyalását. 

 

A Képviselő – testület ,, A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés 

lehetőségei. Beszámoló az Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 

intézkedéseiről. A közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai” és a ,,Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése” című napirendi pontok sorrendjét felcseréli.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg ,,A 

Gotthárd-Therm Kft kötvénye” című előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

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

 

 

I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Előadók: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

 



2./ Napirendi pont: 

A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló az 

Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A 

közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv 

jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 

Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi 

felmondása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 



5./ Napirendi pont: 

Dabas város polgármesterének támogatási kérelme a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak 

költségeihez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-7.1.1.1./09-2009-00009. 

számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala, nyilatkozatok megadása, 

földhasználati szerződés megkötése. 

Előadók: Fekete Tamás műszaki irodavezető és Labritz Béla önkormányzati környezetvédelmi 

tanácsnok 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalatnál. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

A 6/2011. (II. 24.) számú önkormányzati költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 



 

12./ Napirendi pont: 

Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

A telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 3206 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (Serfecz Tibor). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Ötletpályázat: szentgotthárdi 23 hrsz-ú ingatlan (volt strandfürdő) hasznosítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés módosítása. 



Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat tagsága a létrejövő helyi TDM egyesületben. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

21./ Napirendi pont: 

2012. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (szilárd, folyékony) módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

22./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Rábafüzes orvosi rendelő ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

23./ Napirendi pont: 

Black-Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

 

I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Előadók: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

A két ülés közti polgármesteri beszámoló következik, amely meglehetősen hosszú időszakot ölel 

fel, hiszen legutoljára december közepén volt képviselő-testületi ülés, közben karácsonyi 

ünnepek voltak, de sok minden történt. Mivel hosszú az anyag és van néhány szöveges 

kiegészítés is, ezért nagyon röviden a dátumokat említve egy-egy gondolat erejéig ismerteti az 



elmúlt időszak teendőit és a szöveges beszámolóknál néhány dologra részletesebben ki fognak 

térni. Nagyon rövid lesz az ismertetés. 

December 15-én Budapesten dr. Simon Margit ügyvezető igazgató társaságában az Erste Bank 

vezetőjével tárgyaltak. A mai zárt ülés előterjesztése ennek a tárgyalásnak az eredménye. 

December 15-én részt vett az Idősek Karácsonya rendezvényén a színházban. 

December 22-én egy fő állampolgársági esküt tett. 

December 27-én részt vett a Régióhő Kft ülésén Körmenden. 

2012. Január 3-án a Gimnáziumban került sor a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

igazgatótanácsi ülésére. 

Január 4-én Pölöskén megalakult a 3. Járműipari és mechatronikai központ, ennek az 

egyeztetésén vett részt. 

Január 5-én a Vasivíz Zrt ülésén tanácskozott, utána pedig a GYSEV vezetőivel, vezérigazgató 

helyettesével, műszaki vezetőjével tárgyalt szintén Szombathelyen. Majdnem bizonyossággal 

mondhatja, hogy 2012-ben a P+R parkoló kialakításra fog kerülni lent az állomás mellett, ez 

egyelőre egy kerékpár, segédmotor kerékpár, illetve egy autóparkoló kialakítás, nagy 

valószínűséggel 2012-ben engedélyezési folyamat végére pont kerül, tehát azok az uniós pénzek 

felhasználhatók lesznek, amelyből majd 2013-ban a buszpályaudvart le tudják vinni az állomás 

mellé és ott egy komplex egész parkolási rendszer fog kialakulni. 

Január 9-én Virányi Balázs képviselővel, Labritz Béla képviselővel és Fekete Tamás műszaki 

irodavezetővel tárgyaltak együtt a Rest Zöldenergia Kft ügyvezetőjével, Veress Gáborral. Ők 

azok, akik már keresték őket korábban is a Rábán lévő kis vízi erőmű építésével és 

hasznosításával kapcsolatban. 

Január 10-én Kocsisné Takács Éva igazgató asszonnyal Körmenden részt vettek Körmend, 

Vasvár, Szentgotthárd igazgatói munkaközösség 60 éves jubileumi előkészítő ülésén. Tudomása 

szerint az országban egyedülálló módon nincs még egy olyan igazgatói munkaközösség, amely 

1952-től, tehát 60 éve folyamatosan működne. Örömmel jelenti be, hogy kb. 150 igazgatót 

fognak vendégül látni március 30-án a városban. Ez azt jelenti, hogy Vasvár, Körmend, 

Őriszentpéter, Szentgotthárd összes volt általános iskolájának összes volt és még életben lévő 

igazgatója és oktatási vezetője Szentgotthárdon fog tanácskozni. 

Január 12-én Dr. Haragh László képviselő vett részt Szlovéniában Lendván a Lendva Dráva 

Mura Dél-dunántúli értékek és az EU Duna stratégia témában rendezett konferencián. Ha van 

olyan információ, amit meg kell a képviselőnek osztani a képviselő-testülettel, néhány gondolat 

erejéig tegye meg. 

Január 12-én nagyon fontos ügyben Budapesten képviselte Szentgotthárd városát a jegyző úr és 

Fekete Tamás irodavezető úr. Döntés született az iparvágány ügyében, a jegyzőt kéri, hogy két 

mondatban erről számoljon be. 

Január 18-án vendégül látta Marton Ferencet, a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét és Keresztes 

Istvánt, Jánosháza polgármesterét. 

Január 18-án megbeszélést folytattak Solt Tamás igazgató úrral, Király Lajos tűzoltó 

parancsnokkal és Kampel Oszkár igazgató úrral, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóval. 

A fő napirendi pont a tűzoltóság helyzete Szentgotthárdon volt. 

Január 19-én a Zöld filmklub második előadása volt, ahol az egybegyűltekkel együtt 

megtekintettek egy nagyon tanulságos filmet, melynek címe: A hülyeség kora, valamint a 

fenntartható fejlődés és környezetük megóvásának fontosságáról folyt beszélgetés. Javasolni 

fogja a felső tagozatos iskola vezetőinek és a középiskolák igazgatóinak, hogy minden tanuló 

számára tegyék lehetővé és tegyék kötelezővé ennek a filmnek a megtekintését biológia, földrajz 

vagy osztályfőnöki órán. 



Január 20-án Budapesten tárgyalt Simonfai ügyvéd úrral. Ismerősen csenghet elsősorban a 

környezetvédők előtt ez a név, 2008. illetve 2009. óra kifizetetlen számlái vannak az 

Önkormányzatnak, úgy néz ki, ebben az évben pontot tudnak tenni erre az elhúzódó ügyre. 

Simonfai ügyvéd úr volt az, aki az Aarhusi Egyezménynél képviselte Szentgotthárdot a 

létesítendő és reméli, hogy egyre jobban az ő oldalukra billenő megakadályozása ügyében.  

Budapesten a Nemzeti Galériában Dorfmeister képek másolatairól tárgyalt január 20-án. 

Örömmel jelenti, hogy ebben is jelentős előrelépés történt, folyamatban van a képek 

digitalizálása, engedélyt kaptak arra, hogy ezek nyomdatechnikai úton visszakerülhessenek ide 

Szentgotthárdra. 

Január 20-án Domiter Judit oktatási és művelődésügyi ügyintéző képviselte a várost Hoffmann 

Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszony előadásán Budapesten a Papp László Sportarénában. 

Január 23-án egész napos programokkal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. A délután 

folyamán a Refektóriumban megtekinthették Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari díjas 

színművész önálló estjét. 

Január 24-én részt vett az Idősügyi Tanács ülésén, illetve ma délelőtt két nagyon fontos tárgyalás 

volt, a Savaria Tiszk igazgatója volt itt a reggeli órákban, törvényi változásból adódóan 

valószínű, hogy közös útjuk lehet, illetve a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójával 

tárgyaltak a szentgotthárdi gát átépítéssel kapcsolatban ma délelőtt és a töltés, illetve pontosabban 

az árvízvédelmi támfal megerősítésével kapcsolatban. 

Tavaly az októberi képviselő-testületi ülésen beszélt a vasútállomáshoz tartozó és az ausztriai 

ipari park között fennálló vitáról. Erről volt szó azon a budapesti tárgyaláson, jegyző úr ha 

néhány gondolatot megosztana a képviselő-testülettel, megköszönnék. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Aki a Városi Televízió híradóját nézi meg olvasta az újságokban, értesülhetett róla, hogy elég 

furcsa véget ért ez az ügy. A Fővárosi Bírósághoz azért kerültek, mert a Vas Megyei 

Főügyészség ügyészi óvással élt a kiadott engedéllyel szemben. Ezt megtámadták, bíróságra 

került tavaly ősszel január 12-ére kitűzték a tárgyalást. Közben  a magyar Parlament év végén 

elfogadta az ügyészségről szóló új törvényt, ami jogászok számára szerinte különös jogtörténeti 

csemegével szolgált, mivel egy tollvonással elvágtak minden olyan ügyet, amelyek bíróság előtt 

vannak és ügyészi óvás alapján indultak el. Ez azt jelenti, hogy minden eljárás a törvény erejénél 

fogva megszűnt, ilyen még a magyar jogtörténelemben nem nagyon volt. Ők is így jártak és 

ennek megfelelően a kiadott használatbavételi engedélye az iparvágánynak, ami Szentgotthárdról 

az osztrák oldali ipari parkhoz vezet, ezáltal ez egy érvényes és kiadott engedély. Ezen az úton, 

amelyen elindultak vagy úgy gondolták, hogy sikeresen lehet továbbmenni, a törvényalkotók 

munkájának következtében megszűnt. Ezt tudja elmondani erről a napról. 

 

Huszár Gábor: 

Nem azt jelenti, hogy ezzel vége lenne a harcuknak, sőt inkább most kell igazán talpon lenni. 

Kormányzati ígéretük van arra, hogy ha és amennyiben az osztrák oldalon bármiféle előrelépés 

történne, Magyarország akár kész felmondani azt a megállapodást, ami ezzel a döntéssel újra 

érvénybe lépett. Hónap elején kötötték meg azt a megállapodást Bugán József vezérigazgató 

úrral, amely értelmében az Önkormányzat a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től közel 100 ezer Ft 

értékben természetbeli adományként kapott növényeket. Ezek a tavasz folyamán a város 

különböző pontjain és a városrészeken elültetésre fognak kerülni. A kormány 1482/2011. számú 

határozatában döntött a 9. helyi önkormányzatok támogatási és átengedett személyi 

jövedelemadójának fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melyben felhasználásra 



vonatkozó részletszabályokat fogalmazott meg. Ezzel a támogatással a Belügyminisztérium 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a településen szociális rászorulók részére biztosít téli 

fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlását, illetve ehhez kíván segítséget nyújtani. Előzetes 

igénybejelentés értelmében az Önkormányzatot megilleti a támogatás, a rendelet 1. számú 

mellékletében röviden arról van szó, hogy 12 ezer Ft/köbméter + ÁFA mértékig ez a tűzifa 

mennyiség meg van támogatva. Az Önkormányzatnak 2 ezer Ft-ot kell köbméterenként 

hozzátenni, akkor is hozzá kell tenni, hogyha amennyiben olcsóbban tudná beszerezni ezt a 

tűzifát máshonnan, nyilvánvaló akkor a támogatás mértéke lesz annyival kevesebb. Az 

Önkormányzat 2 ezer Ft-ot köbméterenként hozzá fog tenni. Ez a támogatás kizárólag az 

erdőgazdálkodók által biztosított tűzifa vásárlásra fordítható, melyet szociális rászorultság 

alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására kell biztosítani. A szállítással kapcsolatos 

költségek az Önkormányzatot terhelik, tehát sem a 2 ezer Ft-os önrész, sem a szállítás díja nem 

terhelhető rá a lakosságra. Van közel 40 köbméter olyan tűzifa, amely ez alapján támogatott, 

ezenkívül van fakivágásból származó tűzifájuk is, tehát Szentgotthárdon egyetlen család nem 

fázhat ezen a télen, tessék jönni az aljegyző asszonyhoz és ő mindenki problémáját a 

lehetőségeihez mérten megpróbálja kezelni. Megköszöni az aljegyző asszony közreműködését. 

Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr ebben az időpontban Budapesten tartózkodik, ezért a 

két ülés közötti anyagban a környezetvédelemmel kapcsolatos hozzászólását felolvassa, 

képviselőtársa külön megkérte, hogy ezt el kell itt mondani a két ülés közti anyagban. Hallgassák 

úgy, mintha Labritz képviselőtársa mondaná a következő szavakat. A Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság tájékoztatása szerint Európai Uniós projekt, elkészült a Rába folyó teljes 

vízgyűjtőjére kiterjedő árvízi előrejelző modell. Komoly informatikai alapokon nyugvó előrejelző 

rendszer egyértelmű célja a térség polgári árvízi biztonságának további javítása. A szükséges 

árvízvédelmi beavatkozások gyorsabb, pontosabb, ebből adódóan takarékosabb megvalósítása, a 

rendszer tesztelése már folyamatban van, melynek lezárása után az érintett önkormányzatoknak is 

lehetősége lesz a hozzáférésre. Örömmel tájékoztatja Szentgotthárd és Kistérsége lakosságát, 

hogy lassan finiséhez érkezik az a mintegy 2 milliárd Ft-os regionális projekt megvalósítása, 

melynek részeként Szentgotthárdon is létrejöhet egy minden igényt kielégítő lakossági 

hulladékudvar, valamint egy a volt téglagyár feletti önkormányzati terület rekultivációja. Ezzel 

kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

lakossági fórumot tart 2012. február 6-án, egy hétfői napon 17.00 órakor a művelődési ház és 

színház aulájában. A fórumon a polgármester is részt fog venni, illetve Labritz képviselő. A 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjai Bauer 

Arnold, a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft ügyvezető igazgatója, Vass József 

igazgató úr, valamint a projektet tervező cég képviselője, ez a Solvex Környezet- és 

Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. Kéri a Kistérség és Szentgotthárd polgárait, hogy e 

mindenki számára fontos beruházás megismerésének és használatának jelentősége miatt minél 

többen vegyenek részt ezen a tájékoztatón február 6-án hétfőn 17.00 órakor. 

Tisztelt képviselőtársai és tisztelt szentgotthárdiak! 

Az SZMSZ a polgármester szabadságával kapcsolatosan a következőképpen rendelkezik. 18. § 

(3) bekezdés: A polgármester szabadságának időpontját önállóan határozza meg azzal a 

feltétellel, hogy szabadságát a tárgyévben köteles kivenni, illetve a tíz napot meghaladó 

szabadságát köteles előre bejelenteni a képviselő-testületnek. Amennyiben a tárgyévi szabadsága 

kivétele akadályokba ütközik, azt indokaival együtt tárgyév december 30-áig köteles a képviselő-

testületnek bejelenteni. Jelenti, hogy halmazati bűntettet követett el, a legnagyobb baja az, hogy 

összesen 9 nap szabadságot vett ki az elmúlt évben, tehát nem vette ki a szabadását és ez állítólag 

bonyodalmat okoz. Olyan nem történt az elmúlt évben, hogy tíz napot meghaladó szabadságra 



ment volna értelemszerűen, tehát ezt nem tudta bejelenteni a képviselő-testületnek. Arra viszont 

törvényi lehetőség van, hogy március 31-éig valamilyen úton-módon csökkentse a bent lévő 

szabadságát. Bejelenti, hogy a következő héten, tehát a február 1-i héten szabadságon lesz, ha 

csak valami közbe nem jön, mert elképzelhető, hogy ezt felülírják. 

A legvégére marad olyan közérdekű információ, amit az OPEL vezetőségétől kért. Gondolja, 

minden szentgotthárdi és kistérségi lakost érinti, hogy milyen ütemezésben halad az OPEL 

építkezése. Néhány fontos információ. Az új generációs motorcsalád gyártásának érdekében 

felépített új gyáregység, (Flex gyár) beruházásának időterve alapján a projekt főbb mérföldkövei 

a következők: géptelepítések 2012. február és május között fognak megvalósulni, indulási állapot 

beállítása március-május, minősítés március-július időszaka, a próbagyártás el fog kezdődni 

2012. augusztus és december között, képzések folyamatosan megindulnak február 1-től és 

júliusig tartanak, középkategóriás benzinmotor termelésének indítása a tervek szerint 2012. 

december hónap, még ebben az évben elkezd termelni az új gyár, középkategóriás dízelmotor 

termelésének indítása 2013. februárra datálódik. A Flex gyár projekt megvalósulása érdekében az 

Opel vállalat 2011. év folyamán 178 új munkavállalót léptetett be, melyből szellemi 

munkakörben 41 főt, fizikai munkakörben 137 főt alkalmaz. A felvételekkel főként operátori, 

karbantartói és mérnöki (gyártás, logisztika, minőségbiztosítás) munkakörök betöltése valósult 

meg. Végzettség tekintetében autószerelő, CNC forgácsoló, automatizálási technikus, 

mezőgazdasági gépszerelő, gépgyártás-technológus, villanyszerelő szakmával rendelkezőket 

vettek fel, illetve gépészmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök és közgazdász diplomával 

rendelkező pályázók kerültek felvételre. Még van egy százalékos megosztás, honnan és milyen 

térségből alkalmaztak munkaerőt, ezt nem most ismerteti, hanem amikor ennek itt lesz a 

napirendi pontja, vagyis amikor Bartakovics Attila igazgató ismerteti a képviselő-testülettel a 

munkaerő helyzetét. Gondolja lesz olyan kérdés, hogy hány szentgotthárdi és ha nem 

szentgotthárdi, akkor miként és honnan. Erre választ fog tudni adni. Megköszöni, hogy 

meghallgatták. Mielőtt megadná a képviselőknek a szót, megkéri az országgyűlési képviselőt, 

hogy néhány fontos információt osszon meg vele, de előtte a jegyző kért szót. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Elnézést kér az országgyűlési képviselőtől és a polgármestertől, muszáj most szólnia, mert 

túllépnek ezen. A polgármester beszámolójában elhangzott egy olyan információ, ami nem 

egészen pontos, muszáj rá reagálnia a Polgármesteri Hivatal részéről. Elhangzott, hogy 

kifizetetlen számlája van náluk Simonfai ügyvéd úrnak, aki a hulladékégető kapcsán képviselte 

Szentgotthárdot. Ez nem teljesen pontos, Szentgotthárd Önkormányzatánál egyáltalán nincsen 

kifizetetlen számlája pillanatnyilag. Az ügyvéd úrtól sincsen ilyen számla, hanem ő végzett 

munkát és annak idején a régi kormány illetékese is, az új kormány illetékese is ígérték, hogy ezt 

a tartozást a Minisztérium ki fogja fizetni, erre nem került sor, így majd vélhetően nekik kell 

helytállni. Egyelőre nincs náluk számla, ez ebben a formában nem teljesen igaz, pontosításként 

mondta el. 

 

Huszár Gábor: 

Ő is pontosítja a jegyző urat. Ígérete van Simonfai ügyvéd úrnak arra, hogy ez a számla rendezve 

lesz nemcsak tőle, az előző polgármestertől is határozott ígérete van, hogy valaki ezt a számlát 

rendezi és ő azt tartja tisztességesnek, ha Szentgotthárdot képviselte ebben a nagyon fontos 

ügyben, két és fél éve húzódik a Minisztériummal mindenféle mondvacsinált okkal és indokkal 

kibúvók jobbról balról, szerinte kötelessége a városnak ezt a számlát rendezni, ezt tartja 

tisztességes dolognak. 



 

Bana Tibor: 

Megköszöni a lehetőséget. Sok szeretettel köszönt mindenkit, egyúttal sikerekben gazdag boldog 

új évet kíván a képviselő-testület minden tagjának, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, 

a Gotthárd TV minden munkatársának és minden kedves szentgotthárdinak. Röviden szól néhány 

olyan üggyel, fejleménnyel kapcsolatban, amely meggyőződése szerint számot tarthat a 

szentgotthárdiak érdeklődésére. A polgármester is jelezte, a barokk templom felújításának 

kérdésével kezdi a beszámolóját. Jómaga két módosító indítványt benyújtott a 2011. évi 

költségvetéshez. Az egyik 250 millió Ft-os, a másik 100 millió Ft-os támogatást irányzott elő a 

szentgotthárdi barokk templom belső felújításának céljára. Mint az köztudott, a kisebb összegű, 

100 millió Ft-os támogatás elnyerte az Országgyűlés többségének a támogatását, amit 

szentgotthárdi sikerként értékelt. Ezt követően problémák adódtak, ugyanis 2011. év elején 

elkezdte a tájékozódást azzal kapcsolatban, hogy milyenformán fog majd megtörténni ennek az 

összegnek a folyósítása. Ez néhány hónapot igénybevett, egy ideig falakba ütközött és sikerült 

eljutni az illetékesekhez, akik elmondták neki, hogy 2011-ben legfeljebb 5 millió Ft érkezhet meg 

erre a célra. Ami még inkább negatív volt a számára, annak a lehetősége is felmerült, hogy akár 

teljes mértékben törlik ezt az Országgyűlés által megszavazott támogatást. Így komoly lobbi 

tevékenységet kellett folytatni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Meggyőződése szerint 

egyértelműen a nyomásgyakorlásnak köszönhető az, hogy végül a tavalyi év során 2011. nyarán 

az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, ha nem is 100 millió Ft, de 87 millió Ft megérkezhet 

erre a célra. Azóta már azt is tudják, hogy ez a 87 millió Ft az idei évben három részletben fog 

érkezni, januárban, áprilisban, illetve júniusban. A 2012. évi idei költségvetéshez is benyújtott 

egy indítványt, szintén 100 millió Ft-os támogatást irányozott elő a templom belső felújítására, 

sajnos ez a javaslata nem nyert támogatást. Azt viszont örömmel vette, hogy Bebes István és V. 

Németh Zsolt képviselőtársai benyújtottak egy olyan kapcsolódó módosító indítványt, amelyben 

23 millió Ft elkülönítésére tettek javaslatot a szentgotthárdi barokktemplom belső felújítására. 

Ezt a javaslatot el is fogadta az országgyűlés, hozzáteszi, hogy ők ezt a kapcsolódó módosító 

javaslatukat az ő 100 millió Ft-os módosító indítványához kapcsolódva nyújtották be. Bízik 

benne, hogy a 82 + 23 millió Ft, a 105 millió Ft-nyi összeg ebben az évben teljes mértékben meg 

fog érkezni. A maga részéről azt tudja ígérni, hogy a továbbiakban is minden tőle telhetőt elkövet 

annak érdekében, hogy minél előbb befejeződhessen a templom teljes belső felújítása, így a jövő 

évi költségvetéshez is be fog nyújtani majd erre a célra indítványt. Hozzáteszi, hogy tájékozódása 

során olyan információkhoz jutott, van is arra esély, hogy a jövő évi, 2013-as költségvetésben 

ismét egy jelentősebb összeg szerepeljen erre a célra, ami azért is lenne fontos és üdvözlendő, 

mert a Rimfel Ferenc plébános úrral történt egyeztetéseik, beszélgetéseik során arra jutottak, 

hogy mindenképpen nagyon pozitív dolog lenne az, ha 2014-re, a Szentgotthárdi Csata 350. 

évfordulójára megtörténhetne a barokktemplom, Szentgotthárd város jelképének teljes belső 

felújítása. Úgy hiszi, hogy ez világnézettől, politikai és vallási hovatartozástól függetlenül 

minden szentgotthárdi és környékbeli számára egy pozitív fejlemény lenne. Egy másik témáról is 

szól, szintén az idei évi költségvetéshez nyújtotta be azt a módosító javaslatot, melyben 500 

millió Ft-os támogatás elkülönítésére tett javaslatot a Felsőszölnök és Kétvölgy közötti útszakasz 

kivitelezési munkálatainak megkezdésére. Ezt a témát korábban írásbeli és szóbeli kérdés 

formájában is feszegette és akkor azt a választ kapta, hogy az idei költségvetésben nagy 

valószínűséggel különítenek el erre összeget. Ez sajnos nem így történt, az általa benyújtott 

módosító indítvány nem nyerte el a Parlament többségének a támogatását, hozzáteszi, hogy V. 

Németh Zsolt képviselőtársa sem támogatta ezt a javaslatot. Ő ezért ezt követően egyből 

elkezdett tájékozódni és felvette a kapcsolatokat az illetékesekkel. Ők őszinte, de nem túl bíztató 



választ adtak felvetéseire, kérdéseire. Úgy fogalmaztak, hogy nem túlságosan nagy arra az esély, 

hogy az idei évben érdemi összeg érkezhessen erre a célra. Kormányon belül is vannak olyanok, 

akik igyekeznek ebben az ügyben lobbizni, de egyelőre eredményt nem sikerült elérniük. A maga 

részéről azt tudja ígérni, minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy mielőbb elkezdődhessenek a 

tényleges munkálatok és minél előbb megépülhessen ez a két szlovén Rába vidéki települést 

összekötő út. Azt ígéri a jövőre nézve, hogy a jövőben is az eddigiekhez hasonló keménységgel, 

határozottsággal fog fellépni az országgyűlésben és más fórumokon is, Vas megye és 

Szentgotthárd város érdekében is legyen szó a járások kialakításáról, az útfejlesztésekről, vagy 

más kérdésről, pl. olyan kérdésekről, amelyek a szlovén nemzetiség helyzetének javítását érintik. 

Elmondja, hogy az önkormányzati törvény vitája során több alkalommal felemelte az 

országgyűlésben a szavát a szlovén Rába vidéki települések és a szlovén Rába vidéken élők 

érdekében. Ennyit szeretett volna elmondani, minden felvetést, javaslatot nagyon szívesen vesz. 

A szentgotthárdiakat és a környékbelieket pedig szeretettel várja minden hónap első péntekén 

14.00-16.00 óra között a polgármesteri tárgyalóban tartandó fogadóórájára. Megköszöni a 

figyelmet. 

 

Huszár Gábor: 

Megköszöni az országgyűlési képviselőnek, értékes információ. Az úttal kapcsolatban ő is 

rendelkezik információval. Az országgyűlés a Rába vidéki szlovénség helyzetét figyelembe véve 

német területeken a 2000 főben meghatározott körjegyzőségi számot lecsökkentette 1500 főre és 

így Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva és Kétvölgy egy körjegyzőséget 

fog tudni alkotni, tehát reménysugár lehet, hogy ne kelljen 22 km-t egyik faluból a másikba 

körbeutazni, ha a teljes kört nézi, talán 25-26 km is van, hanem elég csak közel 3 km-es úton 

Felsőszölnökről átérni Kétvölgyre. Ez lehet némi reménysugár, hogy el fog készülni a régen 

használt út. 

 

Dömötör Sándor: 

A két ülés között elhangzottakkal kapcsolatban két lakosságot érintő témát említ meg. Az 

újonnan felvett napirendi pontok között említette a polgármester, hogy a szilárd és folyékony 

hulladékoknak a közmű díjának a megállapításával kapcsolatosan egy új napirendet vett fel a 

képviselő-testület. Ehhez kapcsolódik a gondolat. A 2011. december 14-i képviselő-testületi 

ülésen a 2012. évi víz- és szennyvízdíjakat állapította meg a testület, illetve fogadott el rendeletet. 

Ezt is módosítani kell, ugyanis az országgyűlés december második felében olyan törvényt hozott, 

amely alapján az önkormányzatoknak nincs rendeletalkotási, illetve díj megállapítási lehetősége a 

víz és szennyvízdíjak tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az ott elfogadott díjak alacsonyabbak 

lesznek, hiszen a Vasivíz Zrt által közölt, illetve a múlt évben érvényben lévő díjakra mindössze 

4,2 százalékos növekedést kell hogy rátegyenek, nem azt, amit a korábbi időszakban tettek. Ez 

azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb lesz a lakosságnak az ez irányú terhe. A másik dolog, ma 

délelőtt kapott egy levelet aláírásgyűjtéssel együttesen a Széchenyi utca lakóitól, 28 Széchenyi 

utcai lakó írta alá a levelet, melynek a lényegét felolvassa. Tisztelt Képviselő-testület! A 

megnövekedett forgalom és a rendszeresen előforduló sebesség túllépés miatt ismételten kérik a 

képviselő-testületet, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A 28 aláíró egyetért azzal, 

hogy Szentgotthárd Széchenyi úton a település végét jelző tábla környékén valamely formában 

effektív forgalomlassításra volna szükség, ugyanis az itt közlekedő személy- és tehergépkocsik 

nem tartják be a sebességi előírásokat, ez által érezhetően veszélyeztetik az itt lakók és az arra 

közlekedők testi épségét. 28 aláíró címmel, személyi igazolvánnyal, aláírással kéri azt, hogy 

ennek érdekében a képviselő-testület próbáljon olyan lépéseket tenni, ami ezt az áldatlan 



állapotot megszünteti. 

 

Huszár Gábor: 

Kéri Dömötör képviselőt, ne tegye el a beadványt, kérelmet, hanem adja Fekete Tamás műszaki 

irodavezetőnek, ott van a legjobb helyen. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Ehhez kapcsolódik amit mondani szeretne. Fekete Tamás műszaki irodavezető ezt a beadványt 

átvette, de ez az út, amiről szó van, nem Szentgotthárd Város Önkormányzatának útja, ez a 

Magyar Állam útja, kezelője a Magyar Közút. A Magyar Közúthoz tudják ők is ezt a kérelmet 

továbbítani, tehát Szentgotthárd Város Önkormányzatának nincs arra lehetősége és jogköre sem, 

hogy bármilyen forgalomlassító szigetet építsen, vagy sebességkorlátozást rendeljen el, az út 

kezelőjének a feladata ez. Ezt azért is mondja el, mert keresték őt is levélben rábatótfalusiak 

ugyanebben a problémakörben, valószínűleg ezek nem azok, akiknek meg is írta akkor ezt a 

helyzetet. Az Önkormányzat szívesen ezt továbbítja, de megoldani nem az Önkormányzat fogja 

tudni. 

 

Huszár Gábor: 

Nekik az a feladata, hogy továbbítsák és írnak mellé egy mondatot, hogy támogatják az 

elképzelést. 

 

Dr. Haragh László: 

A január 12-i Lendvai Konferenciáról szól pár szót. A Konferencián a polgármestert képviselte, 

húsz magyar és külföldi szervezet vett ezen részt. A Duna, a Rába, a Mura, a Dráva és a Száva 

régiónak az együttműködését igyekezett előmozdítani a Konferencia. A Konferencia témáit négy 

fő kérdés köré csoportosították. Az egyik a mobilitás fokozása, ahol belvízi, közúti, vasúti 

közlekedés, egy észak-déli vasúti tengely kialakításáról szólt a Konferencia. A másik a 

vállalkozások versenyképességének erősítése, ami szintén az infrastruktúra fejlesztéséhez volt 

kötve. Az emberek közötti kapcsolatteremtés volt a harmadik fő témája, ez elsődlegesen a 

turizmusnak és a kulturális kapcsolatnak az erősítését célozta meg. A fenntartható energia 

használatának az előmozdítása, szintén az infrastrukturális fejlesztésekről volt ebben a részben 

szó. A rendezvénynek és az együttműködésnek a motorja neki úgy tűnt ezen a konferencián 

Manninger Jenő, a Zalai Közgyűlés elnöke volt. A másik két fő támogató a GYSEV és a MÁV 

szervezetek voltak, akik úgy tűnik, komolyan foglalkoznak az Észak-déli közúti, és főleg vasúti 

közlekedési folyosó kialakításával. Ez egy picit mellettük suhan el, de Szentgotthárdnak jó 

kapcsolódási lehetőségei lehetnek. Érdekességként külön megemlíti, hogy egy határozatot 

fogadott el a Konferencia, egy javaslatot, amit a kormány felé továbbított, ezt a folyosót különös 

hangsúllyal javasolja létrehozni, illetve ami egy nemzeti ügy volna, a környék Lendva városának 

a visszacsatolása a magyarországi vasúti hálózathoz, Magyarországnak kb. 2 km-es, 

Szlovéniának pedig 13 km-es hosszúságú vasúti vágányt kellene ehhez lefektetni, ami költségben 

sem sok és egy teljesen magyarlakta vidéket integrálhatna újra vissza a természetes földrajzi és 

gazdasági környezetébe. Erről szólt a Konferencia, nagyon szépen, jól és kulturáltan volt 

megszervezve. 

 

Huszár Gábor: 

Nagyon komoly tárgyalások vannak abból kifolyólag, Manninger úr az egyik mozgatórugója, 

hogy a zalaegerszegi rész minél előbb villamosítva rá tudjon csatlakozni a már meglévő Észak-



déli tengelyre, ami Szlovénián keresztül egészen Triesztig készen van és Őriszentpéter mellett 

halad el. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A napirendi pont keretében az előterjesztésben emel ki néhány gondolatot. Itt közérdekű 

információként a Polgármesteri Hivatal közzétette az előterjesztésben az államigazgatási illeték 

emelkedését, a személyi igazolványhoz kötődő ingyenes anyakönyvi kivonat igénylésének a 

megszűnését. A gépjármű adásvételi szerződésekben pl. a km óra állásának a szerepeltetését fel 

kell tűntetni, ami új dolog és az értékesítőknek figyelemmel kell rá lenni. A vállalkozások 

megszűntetése bárhol megtörténhet az országban személyesen is, de a vállalkozói igazolványokat 

már csak ügyfélkapun keresztül lehet kiváltani. Megemlíti az ügyfél elégedettségi vizsgálat 

eredményeit, hiszen ebben az anyagban látható, hogy nagyon kedvezően ítélik meg a 

Polgármesteri Hivatal munkáját a kérdőívet visszaküldők. Egy átlagos négyes feletti minősítés, 

sok-sok kérdésben és témában véleményt alkottak. A legtöbb ügyfél az Okmányirodát keresi fel, 

kedvező a várakozási idő megítélése, kedvező a hétfői meghosszabbított ügyfélfogadási idő 

bevezetése. A honlap látogatottságát személy szerint nagyon alacsonynak tartja, pedig minden 

lényeges információ, hír, felhívás, program megtalálható itt a Polgármesteri Hivatal információk 

mellett. Az anyagban szerepel a fürdő tevékenységéről szóló beszámoló, dr. Simon Margit 

ügyvezető igazgató asszony évek óta elhúzódó ügyek elintézéséről tudott beszámolni, ilyen a 

kupola üvegcseréje, amit a biztosító finanszírozott, vagy a növények cseréje, a meglévő 

szakemberek által a karbantartási munkáknak az elvégzése, ez is egy pozitívum a fürdő 

vonatkozásában az elmúlt időszakban. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolójában be 

tudott számolni arról, hogy 750.633.- Ft-ot sikerült 2011-ben törleszteni a 9 millió Ft-os 

felhalmozott távhődíjból. 

 

Huszár Gábor: 

Elvette a bizottság elnök asszonya a kenyerét, ő szerette volna megdicsérni a Polgármesteri 

Hivatalt azért, ami az elégedettségi kérdőíveken visszatükröződik, ezt Kardosné képviselő 

megtette helyette, köszöni szépen. Egy dolog van nála besárgítva, amit mindenképpen fel kell 

hogy említsen, ez a Szentgotthárd, Ady utca 6. szám alatti elégett tetőszerkezet. Arra ígéretet 

tettek, hogy ezt 2011. decemberében megpróbálják tető alá hozni, sajnos a statikusok úgy 

gondolták, hogy nem ilyen egyszerű a történet és olyan tartószerkezetet írtak elő 10 X 18-as 

keresztmetszetben, ami megduplázta azt a famennyiséget, mint ami először be lett tervezve. Csak 

azért csúszik a tető teljes lefedése, most már az ácsszerkezet készen van, mert a statikusokkal, 

illetve a tűzoltósággal nem tudtak olyan hamar dűlőre jutni. Fekete úr, azt látja, hogy ács 

szerkezet kész, mikor lesz azon valami védőréteg? Elképzelhető, hogy jön a hó. 

 

Fekete Tamás: 

Jövő héten, vagy azt követő héten. 

 

Huszár Gábor: 

Tessék sürgetni a Varga Építőipari Bt-t jó? 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2012. 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, a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor: 

Bana Tibor országgyűlési képviselő ameddig úgy gondolja, hogy örömmel van közöttük, 

maradjon, tudja hogy drága az ideje. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 14.52 órakor megszakítja a nyílt ülést és 

közmeghallgatást rendel el. 

 

A képviselő-testület 14.53 órakor, a közmeghallgatás végén nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtés lehetőségei. Beszámoló az 

Önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A 

közmunkaprogram és a foglalkoztatók tapasztalatai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Terjedelmes anyag van a képviselő-testület előtt, mielőtt ebbe belemennének, Bartakovics Attila 

igazgatóé a szó, kéri, tájékoztassa a képviselő-testületet szóban is. 

 

Bartakovics Attila: 

Nagy öröm számára, hogy lehetőséget kapott arra, hogy a képviselő-testületi ülésen bemutassa a 

Szentgotthárdi Kirendeltség, a Kistérség és különösen Szentgotthárd munkaerő piaci helyzetét 

röviden. Az anyagot előzetesen megküldte, bizottsági ülésen is beszélgettek az anyagról, ha 

közben felmerül kérdés, azokra szívesen válaszol.  

Huszár Gábor: 

Megköszöni a tájékoztatót, a képviselőtársaké a szó. Felolvassa a levelet, amit az OPEL gyártól 

kapott, hogyan alakult az OPEL létszámgazdálkodása. 2012-ben az említett 178 munkavállalón 

kívül kb. 200-250 fő felvételét tervezi a gyár. Korábban említette már, hogy egy előre ütemezett 

dolog volt, hogy kb. 200 fős etapokban lesz majd a munkaerő felvétel. A lakóhely szerint az új 

munkavállalók megoszlása a következők szerint alakul, amely elejét veszi olyan kérdésnek, ami 

zuhanyhíradóból ered. Szentgotthárd és környéke 74 fő, Őrség 10 fő, Körmend és környéke 44 

fő, Szombathely és környéke 18 fő, Zalaegerszeg és környéke 14 fő, Egyéb (Szeged, 

Székesfehérvár, Debrecen) 18 fő. Nem igazak azok a hírek, hogy szentgotthárdiak hátrányban 

lennének a máshonnan jöttekkel szemben. Lehet látni, hogy 74 fő a Szentgotthárdról felvettek 

aránya. Az életkor alapján az új munkavállalók megoszlása a következő szerint alakul: 18-25 év 

között 67 fő, 26-30 év között 35 fő, 31-40 év között 41 fő, 41-50 év között 29 fő, 51 év és felette 



6 fő. Említette, hogy az OPEL 200-250 fő felvételét tervezi 2012-ben, ennek a létszámnak a 

megoszlása előre láthatóan 85 százalékban fizikai, 15 százalékban szellemi munkakör betöltését 

szolgálja majd. 

 

Dömötör Sándor: 

Annak ellenére, hogy a tegnapi bizottsági ülésen nem aratott osztatlan sikert az általa feltett 

kérdés, megismétli, mivel Bartakovics Attila igazgatóval ülés előtt konzultáltak erről a témáról. 

Az volt a kérdése, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségét a termálfürdőben a jobb takarékosság, 

hatékonyság kedvéért nem lehetne-e megoldani? Akkor az volt a válasz, hogy olyan 

profitorientált cég a közfoglalkoztatásban nem vesz részt. Mellette említette azt, hogy az Erdészet 

is egy ilyen kategóriába tartozik, ott korábban is voltak közfoglalkoztatottak. Az igazgató 

említette, hogy halvány reménysugár van arra, hogy a termálhotel fürdő is léphet ebben az 

irányban. Megkéri az igazgatót, mondja el a véleményét. 

 

Huszár Gábor: 

Mielőtt megadja a szót az igazgatónak, egyértelművé és nyilvánvalóvá teszi, hogy erdészeti 

munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmazni nem ütközhet különösebb nehézségbe. 

Nyelveket beszélő, külföldiekkel szolgáltatást ellátó, kellemes légkört teremtő munkakör 

betöltését nagyon hosszú kiválasztási folyamat alatt lehet. Nehezen tudja elképzelni, hogy a fürdő 

élhetne ezzel a lehetőséggel. Bárcsak úgy lenne. Talán szerencse hogy nincs így.  

 

Bartakovics Attila: 

Tegnap valóban így hangzott el, hogy a fürdő nem részesülhet közfoglalkoztatási támogatásban. 

Kiderült, hogy a fürdő mint olyan 100 százalékos önkormányzati tulajdon és ha 100 százalékos 

önkormányzati tulajdonban van egy intézmény, elvileg pályázhat decentralizált alapra. Ez nem 

jelenti azt, hogy az a pályázat nyer, az teljesen kirendeltségi hatásköri elbírálásban részesül és ha 

nem sikerül megegyezni a pályázat beadása után, akkor van lehetőségük személyes 

tapasztalatcserére, egyeztetésre és kirendeltségi hatáskör, hogy ezek a decentralizált alapból 

fakadó közfoglalkoztatási összegek hogy fognak felosztásra kerülni. Megvannak a prioritások, 

megvannak az elvek, mi szerint fogják felosztani ezeket az összegeket és elsősorban azt fogják 

figyelni, hogy az a terület, ahol közfoglalkoztatásra úgy látják hogy szükség van rá, azokat a 

területeket fogják elsődlegesen preferálni. Elsődlegesen mindenképpen azokat a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő ellátottakat fogják támogatni, akik ezzel rendelkeznek. Van 

ilyen lehetőség, hogyha nem áll rendelkezésre foglalkoztatást helyettesítő támogatással 

rendelkező álláskereső, akkor lehet velük együttműködőt támogatni és küldeni, de ez annak 

eredménye, hogy mennyi összeg áll rendelkezésre, az elveiknek, prioritásnak, amit felállítottak 

maguknak hogy felel meg. Maradna a tegnapi véleményénél, hogy találhatnak másfajta 

megoldást is arra, hogy ott olyanfajta tevékenységet tudjanak támogatni, ami úgy gondolja, hogy 

valamilyen szinten besegíti az értékteremtő, állagmegóvó tevékenységet. Takarításra vagy 

gondnoki munkára közfoglalkoztatást olyan helyen tud elképzelni, egy körjegyzőségen, ahol 

kevés a lehetőség. Nekik is olyanok a lehetőségeik, azt látják, hogy egy kis településen lehet, 

nagyobb igény van arra, hogy közfoglalkoztatásba léptessenek be embereket. Említette Dömötör 

képviselő az Erdészetet, a Vízügyet, számos más egység, intézmény kapcsolódott ehhez az 

országos közfoglalkoztatási programhoz pályázat útján. Ha profitorientált cégről beszélnek, akkor 

pályázat útján gondolja ennek megvoltak a pályázati szabályai, ezt benyújtották a megfelelő 

szervekhez, ott megfelelően döntöttek erről és ennek rendje szerint ők a feladatot végrehajtják. 

 



Huszár Gábor: 

Ott a közepe fele voltak olyan körmondatok, amit nem értett, de abban bízik, hogy a média jeles 

képviselői leegyszerűsítve ezt a lakosság felé fogják tudni közölni. Megkérdezi, hogy van-e 

egyéb más kérdés? 

 

Dömötör Sándor: 

Nem állt szándékában az Erdészetnél dolgozó és a fürdőnél alkalmazható közfoglalkoztatottak 

képzettségi szintjét minősíteni vagy összehasonlítani. Nyilvánvaló, hogy más kell az Erdészethez, 

a Vízügyhöz, mint a fürdőnél. Nem tudja a pontos számokat, milyen nagyságrendű a középfokú 

és felsőfokú végzettségűeknek az aránya a szentgotthárdi munkanélküliek között, de egypár 

akadna, aki nyelvismerettel is rendelkezik és bizonyos időszakokat meg tudna oldani 6 vagy 8 

órás munkakörben a fürdőnél. Még egyszer elmondja, őt az motiválta, hogy a fürdőnél 

rendszeresen azt említik, hogy megtakarítási, hatékonysági dolgokban próbáljanak előbbre lépni, 

ez az egy dolog vezérelte őt, semmi más, hogy ő úgy minősítse, hogy képzettség szerint. 

Nyilvánvalóan mást kell alkalmazni az Erdészetnél és mást a fürdőnél. 

 

Huszár Gábor: 

Elfogadja Dömötör képviselő véleményét és érti, hogy az aggodalom szól belőle. Teljes 

mértékben arról meg van győződve, osztva dr. Gömbös Sándor véleményét, Viniczay Tibor 

véleményét és dr. Simon Margit véleményét, Vörös Imre véleményét, mindenki, aki a fürdőért 

valamilyen szinten tett a jobbítás szándékával. A fürdőnek talán a legfontosabb kritériuma az, 

hogy egy állandóságot képviseljen, hiszen a színvonalat ezzel tudja mindig lépésről lépésre 

magasabbra tenni. Nem tartaná szerencsésnek azt, hogy néhány hónapra, egy fél évre 

közfoglalkoztatottak váltsák egymást a fürdő bármilyen munkakörében, legyen az kisegítő 

személyzet vagy két nyelvet beszélő recepciós. Ebben értsenek egyet Dömötör képviselővel. Ha 

2-3 közfoglalkoztatottat államim támogatással alkalmaznak, attól a fürdő büdzséje, nem attól fog 

a sorsuk jobbra fordulni. Megköszöni a Power Point-tal alátámasztott beszámolót. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A 

munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahely teremtés lehetőségei. Beszámoló az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről. A közmunkaprogram 

és a foglalkoztatók tapasztalatai” című előterjesztést. Köszönetét fejezi ki a munkanélküliség 

kezelésében részt vevő önkormányzati és civil szervezeteknek. Köszönetét fejezi ki a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének az Önkormányzat 

folyamatos tájékoztatásáért, az önkormányzati közfoglalkoztatásban nyújtott segítségéért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az illetékes 

munkaügyi szervezet humán szak szolgáltatásai révén, a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium, a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője, az alapvetően a középiskolai képzés két utolsó évfolyamán tanuló diákok 



munkaerő piaci igényeinek feltárása, az e körben ismert technikák, lehetőségek, információk, 

tanácsadás, konkrét ügyintézés kapcsán működjenek együtt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: az intézmények vezetői 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 15.19 órától 15.22 óráig ülésszünetet rendel 

el. 

 

Bartakovics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi 

Kirendeltségének a vezetője 15.21 órakor távozott az ülésről. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, először a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse a bizottság javaslatait. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság folyamatosan követi a költségvetés készítési 

folyamatot. A költségvetés tervezetben az állami költségvetésben elfogadott normatívákkal 

lehetett számolni, a normatívák összegeire és a változás következtében 15 millió Ft-tal kevesebb 

összeggel számolhattak a tervezetben a normatívák vonatkozásában. Jelentős a költségvetés 

bevételi oldalán az SZJA kulcsok csökkenése miatti SZJA bevétel is, az adóerősség elvonás miatt 

is 30 millió Ft-tal csökkent az ez irányú bevétel. A helyi adó vonatkozásában kedvező 

bevételekkel számolhatnak. Nagyon alacsony a felhalmozási célú bevételek aránya is, hiszen nem 

kívánnak nagyobb értékű ingatlant értékesíteni. A kiadások vonatkozásában a koncepcióhoz 

képest jelentős változás, hogy a minimálbér emelkedése az intézmények vonatkozásában jelentős 

bérjellegű kiadás emelkedést okozott, továbbá van egy bérkompenzációs kötelezettségük is, ami 

szintén a személyi jövedelemadó törvényi változásából adódik, nem lehet kevesebb a nettó bér 

2012-ben az intézményi alkalmazottnak, mint 2011-ben volt. Jelentős változás az étkezési 

utalványokat felváltó Erzsébet kártya költsége is, hiszen egy adóköteles, személyi jövedelemadó 

és Eho-köteles juttatás, ami magasabb összeget tesz intézményekben összességében, mint az 

előző évi étkezési utalvány volt. Az intézményeknek javasolt csökkentést az intézmények éppen 

ezért az előbbiekben felvázolt inkább növekvő költségek miatt nem tudták teljes mértékben 

teljesíteni. A koncepciókor 52,5 millió Ft csökkentést javasolt a képviselő-testület feléjük, ebből 

20.686 ezer Ft csökkentést tudtak megvalósítani összességében. Jelentős tétel 2012. évben a 

fürdővel kapcsolatos kötelezettségvállalás is, ez 193 millió Ft-ot jelent a költségvetésben. Ezek 

fedezetéül a működési bevételek szolgálnak. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 

költségvetés vonatkozásában néhány ponton tett javaslatot, melyet javasol átvezetni. A Pénzügyi 

Irodára és a pénzügyi munkatársakra jelentős munka hárul az elkövetkező időszakban, hiszen 

olyan törvényi változás következett be a költségvetés és az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 



költségvetését illetően, hogy több, öt költségvetést kell összeállítani az elkövetkező egy 

hónapban. Ezt nem lehetett korábban megtenni, hiszen az erre vonatkozó rendelkezések január 

végéig várhatók. A következő tárgyalásra viszont már nem egy, hanem öt költségvetés lesz 

előttük. 

 

Huszár Gábor: 

Mielőtt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának megadná a szót, kéri a 

bizottság elnökének a türelmét, hogy először szólaltassa meg a pénzügyi szakembereket, a 

profikat. Megadja a szót a könyvvizsgálónak. Nagy szeretettel üdvözli Csendesné Kóbor Ildikót, 

kéri, mondja el az ide vonatkozó intelmeit és utána az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának a véleménye hangzik el, utána bocsátja vitára a költségvetést, ha 

ez nem sértő az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságára nézve. 

 

Csendesné Kóbor Ildikó: 

Arra hívja fel a figyelmet, hogy jelentős törvényi változások léptek életbe, illetve lépnek 2013. 

január 1-től életbe az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatban. Ez óriási kihívást és 

feladatot jelent azoknak az önkormányzatoknak, akik eddig hitellel gazdálkodtak, mert 2013. 

január 1-től nem lehet működési hiányt betervezni a költségvetésben. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról megjelent törvény nagyon megszigorította a felhalmozási hiteleknek a felvételét 

olyan formában, hogy az a koncepciója, hogy kormányzati engedély szükséges a felhalmozással 

kapcsolatos hitelfelvételhez. Vannak ez alól kivételek, itt felhívja a figyelmet, hogy egy jelentős 

kivétel és gondolja, ezt privilegizálni akarják az EU pályázatokkal megvalósuló beruházások 

finanszírozásához, az önerőhöz nem kell kormányzati engedély, illetve az olyan nagyságrendű 

önkormányzatoknak, mint Szentgotthárd Város Önkormányzata 10 millió Ft az, amit szabadon és 

engedély nélkül felvehet. Fontos és felhívja a figyelmet, hogy a hitel megfelelési mutatót is 

megváltoztatták, az a szabály, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek az 50 %-a mértékéig 

vállalhat csak tárgyévben kötelezettséget. Ezt úgy kell érteni, hogy a tárgyévben amennyi hitel 

visszafizetési kötelezettsége lesz, itt nemcsak a hitel, hanem a kötvénykibocsátásokból származó 

adósságot is figyelembe kell venni, felsorolja a hasonló hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokból származó kötelezettségeket is, ez nem lehet több mint az éves saját bevétel 50 %-

a. Ezt a hitel futamidejéig előre meg is kell vizsgálni az egyes hitelfelvételekkor. Nagyon komoly 

feladat lesz és örül, hogy a múltkori koncepciónál elfogadták a költségcsökkentő javaslatot, mert 

ez a törvényi változásokat alá is támasztja, hogy jó irányban megy az Önkormányzat. 

 

Huszár Gábor: 

Népiesen szólva vakargathatja innen is meg onnan is. Az Önkormányzat nem bocsátott ki 

kötvényt, azt a fürdő tette meg, az Önkormányzat csak kezes érte a 14 millió CHF-ért. Ha 

mostani árfolyamon számolja, nem az 50 %-a, hanem közel a duplája, mint az éves költségvetés. 

Nincsenek egyszerű helyzetben, ennek a felelősségét, súlyát azt hiszi, minden képviselő érzi is, 

azért tették meg azokat az intézkedéseket, amiket már tavaly is elkezdtek, illetve az idén 

folytatják. Kéri a bizottság elnökét, hogy az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának állását ismertesse. 

 

Dr. Haragh László: 

Nehéz helyzetben volt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. Kaptak egy 

előzetes költségvetés tervezetet és bárhonnan vettek el, jogos ellenérzést keltett, hiszen egy 

csomó elmaradt beruházásra és sok újonnan megvalósítandó beruházásra, eszközvásárlásra lenne 



szükségük. Igyekeztek ennek megfelelően valamilyen javaslatot letenni, amelyet felolvas. 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat 1./ pontjában 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a forgalomképes ingatlanok listájának elkészítését és 

javasolja, hogy ezeket eladásra meghirdeti a város, valamint a forgalomképes lakásoknak 

kiválasztását ajánlja és javasolja, hogy ezeket kellő kontroll után a város eladásra meghirdesse. 

A határozati javaslat 2./ pontjában az utcabútorok beszerzése összegét a bizottság egyhangúlag a 

felére javasolja csökkenteni, a Hunyadi úti parkoló kialakításának kivételét egyhangúlag 

támogatja, a Zeneiskola tetőszerkezetének a felújítását 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal 

javasolja elhagyni, 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a Rábafüzesi kerékpárút burkolatának  

felújítását javasolja elhagyni, hiszen olyan nehéz helyzetben van a város, hogy ezek a jogos 

igények nem férnek bele az ez évi költségvetésben. 

A határozati javaslat 4./ b.) pontját 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja,  

itt felvetődött az ebadó bevezetése. Ez egy nagyon jól hangzódó dolog, a bizottság megtanakodta 

a dolgot, úgy döntött, hogy ennek az adminisztratív terhei, az ehhez hozzátartozó állatmenhely, 

állatvédelmi szervezet létrehozása, az ivartalanítás folyamata legalább annyi ha nem több pénzbe 

kerülne, mint az ebadóból bevett adó, ezért a bizottság nem támogatta az ebadó bevezetését 2012. 

évben. 

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, hogy a 2012. évben ne legyen bérleti díj a Városi 

Televíziónak az Önkormányzat felé nyújtott szolgáltatásaira tekintettel. 

A bizottság a határozati javaslat 3./ pontjához nem tudott javaslatot tenni. 

A határozati javaslat 5./ pontja a Polgármesteri Hivatal tisztségviselőinek a jogállását 

meghatározó törvény alapján az ő juttatásuk mértékéről szólt. Itt a minimális, a törvényi 

meghatározás szerinti minimális összeget javasolta a bizottság egyhangúlag meghatározni. 

Kihangsúlyozza a város felé, az előző évben is ezt az összeget kapták az itt dolgozók, ennek 

ellenére végzik ezt a felelősségteljes munkájukat, hogy a törvényi minimumot tudják a számukra 

biztosítani. 

A határozati javaslat 6./ pontjában a Városi Sporttelep fenntartása tekintetében a 

sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat a bizottság egyhangú javaslata 

szerint maximum 4 millió Ft erejéig és a sportkoncepció ez irányú módosítását a februári 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő a költségvetési rendelet. 

A határozati javaslat 7./ pontjában egyhangú szavazással javasolja a bizottság engedélyezni fél fő 

állásban a Városi Gondozási Központ intézménye számára egy fő mentálhigiénés munkatárs 

alkalmazását, ennek a költségét egy több éve folyó projekt terhére javasolja a bizottság 

elszámolni, ez a város költségvetését nem fogja befolyásolni. 

Kérdés volt a költségvetés tárgyalásakor, hogy a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit 

Kft-nek az Önkormányzat felé nyújtott szolgáltatásai tekintetében figyelembe vegyék-e ezt és 

ennek fejében lemondjanak a bérleti díj kivetéséről, vagy terheljék meg a Kft-t egy előre 

megállapított bérleti díjjal. Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

egyelőre abban maradt, hogy ma a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft annyi 

szolgáltatást nyújt a városnak, hogy erre az évre eltekint számára bérleti díj kivetésétől. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Kiegészíti egy gondolattal az előbb elhangzottakat és reagál az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága javaslataira. Elmondja, hogy nem hallotta szívesen a rábafüzesi 

kerékpárút felújításának az elvetését a felhalmozási kiadások közül, ennek a megoldása nemcsak 

az ott élők vonatkozásában lenne jelentős, fontos feladat, hanem annak a gyárnak a dolgozói 

vonatkozásában is, akik fél éve járnak azon az úton és nap mint nap a reggeli sötétben, a délutáni 



ködben, veszélyes a szakasz, ami Szentgotthárdtól a hídig terjedő szakasz. Sok felvetés, panasz, 

igény merült fel ennek kapcsán. A felhalmozási kiadások áttekintésére a következő fordulóig még 

egyszer kell hogy sor kerüljön. Úgy gondolja, most még hagyják ezt a lehetőséget nyitva, 

szeretné, ha ebben az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága is támogatná. A 

telekadó vonatkozásában a mostani fordulókon szerepel olyan összeg, ami megnyugtató lenne 

számukra. A telekadó tavaly júniustól élő önkormányzati rendelet, nem igazán sikerült azokat a 

potenciális adózókat bevallásra bírni, akiket érint a telekadó. Innen is felhívja a tisztelt 

szentgotthárdi vállalkozások figyelmét, hogy a telekadó rendelet él Szentgotthárdon, bővült 

azoknak a köre, akiknek telekadó beadási kötelezettsége van nemcsak azért, mert belterületbe 

vontak több külterületet is, hanem január 1-étől amúgy a telekadó rendelet törvény változott és 

ennek kapcsán külterületek is bekerültek ezen adóköteles körbe. A későbbi pontban a 

rendeletmódosításkor még erről beszélhetnek. 

 

Vadász József: 

Arra reagál, hogy a rábafüzesi kerékpárút felújításának szükségessége nagy jelentőségű lenne. 

Betelepült oda az Allison, megnövekedett rajta a forgalom. A jakabházi, illetve rábafüzesi 

városrészek lakói használják a kerékpárutat, főleg a téli időszakban a sötét időszakokban, a 

kivilágítása nem történt meg, illetve nem történik meg. Arra mindenképpen szüksége van a 

városnak, illetve egy lehetőség, ráhatást elérni az Allison cégnél, hogy beszálljon annak a 

felújításába, mivel a kerékpárutat jelentős számban a cég dolgozói is használják. A 

költségvetéshez annyit fűz hozzá, hogy egy-két millió Ft-os beruházásokat szüneteltetnek, nem 

valósítanak meg, de tudomása szerint az elmúlt, december havi közgyűlésen határoztak úgy, hogy 

a helyi idegenforgalmi adót kihegyezik egy-két nagyobb szállodára, szinte az egész 

idegenforgalmi adóbevételt oda súlypontosították át. Tudomása szerint a legnagyobb 

idegenforgalmi adót fizető szálloda 3 millió Ft-ot nem fizetett be tavaly és másfél millió Ft-ot 

tesz hozzá az állam, így 4,5 millió Ft-tal megrövidült a költségvetés, cáfolja meg a Pénzügyi 

Iroda vezetője, ha nem így van. csak 2013-ban fogják tudni lehívni, arra is nagy szükség lett 

volna. 

 

Jakabné Palkó Edina: 

Valóban az idegenforgalmi adóforintok után másfél Ft-ot biztosít az állam az Önkormányzat 

számára, amennyiben a tervezett adóbevételt, pontosabban a megigényelt normatívát nem tudják 

teljesíteni, vagyis az adóbevételük nem fog teljesülni, akkor visszafizetési kötelezettségük van 

kamattal növelten. 

 

Huszár Gábor: 

Pillanatnyilag még nem kell visszafizetni. 

 

Dömötör Sándor: 

Néhány észrevételt tesz az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága által javasolt forgalomképes lakásoknak a kérdése egy nagyon kétélű 

fegyver, úgy ítéli meg, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, azok a minőségileg jobb 

lakások, amelyeket felkínáltak eladásra, az értékbecslést követően a beérkezett ajánlatok nem 

közelítették meg azokat az értékeket, amely áron szerették volna értékesíteni. Nem volna célszerű 

áron alul eladni lakásokat, lehet, hogy egy bizonyos mértékig kompromisszumra képesek lettek 

volna, de a felkínált értékek nem ebbe a kategóriába tartoztak. A minőségileg kevésbé jó, 

kifogásolható lakásokra nincsenek jelentkezők, illetve ha meghirdetik, elképzelhető, hogy néhány 



lakással tudnak számolni, de érdemi bevétel növekedést a költségvetés szempontjából nem 

jelentene szerinte. Szociális oldalról a lakásoknak nagyon nagy jelentősége van, hiszen a 

lakhatóságnak a biztosítása nagyon fontos feladata az Önkormányzatnak, tehát ezen a területen 

nehéz lesz megoldást találni. Az itt elhangzottakkal kapcsolatban erősíti a véleményt, hogy a 

rábafüzesi kerékpárútnak a felújítása szerinte halaszthatatlan, hiszen sokan közlekednek azon az 

úton és nemcsak a helyi lakosság szempontjából, hanem idegenforgalmi szempontból a 

kerékpáros túrázóknak ez biztosít egy biztonságos közlekedést a Szentgotthárd-Rábafüzes 

bekötőúton. A Televíziónak a megsarcolására nemmel voksolt, hiszen az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága elnöke által elmondottakkal egyetért. A Polgármesteri 

Hivatallal együttesen a következő időszakban keresniük kell minden olyan lehetőséget, amelyek 

különösen a 2013-as évre előrevetített gondokat orvosolnák megoldani. Ez nem kis feladat lesz és 

tudnak néhány ötlettel a dolgokban besegíteni, de első kézből a szakembereknek kell olyan 

alternatívákat felsorolni, amiből vagy választani, vagy szavazni tudnak rá. 

 

Dr. Haragh László: 

Megismétli, hogy nem szőrösszívűségből javasolta az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága kivenni ezeket a dolgokat a jövő évi költségvetésből, hanem úgy látta, 

hogy rettenetesen nagy hiány van a költségvetésben és minden fillérre szükség van. Ezt 

tökéletesen látta a bizottságban mindenki, tegnap elhangzott, hogy a kerékpárút rossz állapotban 

van, de itt nem az volt a kérdés, hogy rossz állapotban van és megérett-e a felújításra, hiszen ő is 

látta, hogy megérett, ott járnak el mellette, hanem arról volt szó, hogy most ebben az évben van-e 

rá pénzük erre, illetve a többi dologra. Ezt akarta általános hozzáállásként elmondani. Most nem 

pécéztek ki senkit és semmit, hanem a lehetőségekhez kell szabniuk a kabátot. 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. Mielőtt pontonként szavazna a képviselő-testület a 

javaslatokról, néhány gondolatot elmond. Az első gondolat a Polgármesteri Hivatal működése, 

hiszen ez mindig neuralgikus pont. Évekre visszamenőleg mindig visszatér, hogy a Polgármesteri 

Hivatal működését ennyivel és annyival csökkenteni kell, ha már az intézmények kiadásait, 

működési költségeit folyamatosan faragják. A Polgármesteri Hivatal esetében a kiadási szintet 

10.579 ezer Ft-tal csökkentették, a bevételeket 1 millió Ft-tal emelték meg. A minimálbér 

emelkedés a kiadások tekintetében 2.391 ezer Ft plusz igényt támaszt, tehát ha ezt a kettőt 

összeadja és kivonja belőle a minimálbért, akkor kb. 9 millió Ft-os csökkenés lenne a 

Polgármesteri Hivatalnál. Ez így szép és jó, a baj csak az, hogy a tényleges központi támogatás, a 

normatív bevételek 14.576 ezer Ft-tal csökkentek, ezért van az, hogy hiába csökkentettek kb. 10 

millió Ft-tal, mégis van önkormányzati támogatás felé 5.388 ezer Ft-os többlet, emelkedés. A 

másik gondolat a szavazás előtt még egyszer el kell hogy hangozzon, amire itt óvó tekintettel, de 

felhívta a figyelmet, hogy vigyázat tisztelt testület, 2013-ra kell gondolni, hiába 2012. évi 

költségvetés, ez a költségvetés nem is erről az évről szól, hanem arról, hogyan tudnak nekifutni a 

2013-nak. 2013-ban már nem lehet a testület elé hozni olyan költségvetést, amiben a működési 

hiány nem nullaként szerepel, illetve mínuszosan szerepelne. Mindenki láthatja, hogy 164 millió 

Ft-ra sikerült lehozni azt az összeget, ami tavaly szinte kezelhetetlen számként szerepelt. Itt van a 

tavaly januári anyag, ez több mint 400 millió Ft volt, ezt sikerült 164 millió Ft-ra hozni. A cél az, 

hogy ezt a következő évre nullára tegyék. Neki a pontok végén lesz egy összegző javaslata, 

amiben nem kívánja, hogy megelégedjen a testület a mostani 341 millió Ft-tal, hanem irányozzák 

elő azt, hogy a februári költségvetési tárgyalásra 300 millió Ft-os hiányt, összességében 

felhalmozási és működési hiányt célozzanak meg. Végigmennek a pontokon. 



 

Virányi Balázs: 

Azon gondolkodik, van-e értelme annak, hogy 10-12 millió Ft-tal megnyirbálják a műszaki 

kereteket. Ezzel semmit nem oldanak meg a jelen helyzetben, de ha nem bántják, lehet hogy 

nagyobb mozgásteret hagynak a Hivatalnak arra, hogy bizonyos dolgokban gondolkodjon, illetve 

bizonyos esetekben esetleg át tudjon csoportosítani. Itt arra a két konkrét esetre gondol, ami most 

van fennforgás alatt, az egyik a rábatótfalusi klub tönkrement fűtés esete, ami 200 ezer Ft-os 

aprócska tétel lett, vagy a Kollégiumnak a melegvíz rendszere, ami 400-500 ezer Ft-os tétel lesz, 

ha a kettőt összeadja, 600-700 ezer Ft lesz. Mozgásteret kell biztosítaniuk, hagyniuk a Hivatalnak 

arra, hogy oda lehessen tenni a pénzt, ha nagyon szükséges. Ha meg úgy áll a szekér, akkor az 

automatizmus a hivatali, illetve a testületi munka kapcsán úgyis kiszórja ezeket a tételeket. Ebből 

az egyszerű praktikumból kifolyólag ezeket nem javasolná piszkálgatni. 

 

Huszár Gábor: 

Nem azt mondja, hogy nincs igaza Virányi képviselőnek, biztosan igaza van, csak hogy lesz 

abból közel 300 millió Ft? Gyanítja, hogy Fekete úrral valamiféle kiegyezés történt. Mindkét 

bizottságnak megvannak a maga javaslatai, szíve szerint jobban tudná támogatni az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát, hogy egyelőre a 

vízrendezési terület, az utas váró, a hirdetőtábla, egyéb más ,,apró-cseprő” dolgokban, egy 

városrésznek óriási dolog, hogy ott megcsinálnák a bicikliutat, elnézést kér az ,,apró-cseprő” 

pongyola fogalmazásért, de kisebb tételű dolgokban 50 százalékos csökkentéssel menjenek bele. 

Meglátják, hogy júniusban hogy alakul az életük, akkor szó lehet arról, hogy egy kicsit jobban 

alakulnak az adóbevételeik, akkor tudjanak azokra a dolgokra fordítani, amiket képviselő úr is 

említ. 

 

Virányi Balázs: 

Itt elsősorban arról lenne szó, hogy legyen mihez nyúlni, ha szükséges. Ha ezt hagyják, nem azt 

jelenti, hogy az el is lesz költve. A Hivatal egy fillér kifizetését nem engedi meg, ha nincs forrás, 

illetve ha az nem szükségszerű. Most már nem is az ésszerűség dönt, hanem a szükségszerűség. 

Ezt teszi hozzá az előbbi gondolatokhoz és ezzel javasolja megfontolásra azt, nem biztos, hogy 

most piszkálni kellene ezeket a kereteket, hiszen a jövő hónapban terítéken lesz így is, úgy is.  

 

Huszár Gábor: 

Elvileg azt is tehetik, hogy érdemben nem mennek bele ezekbe a pontokba, hanem azt mondják, 

hogy nézzenek meg egy 300 millió Ft körüli célt és ezzel egy szavazással lebonyolítják a 

második fordulós költségvetési tárgyalást. A jegyzőtől kérdezi, van-e ennek akadálya? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Jogi akadálya nincs. 

 

Huszár Gábor: 

Kérdezi, hogy pénzügyi akadálya van-e ennek, hogy nem nézik meg tételesen az itt felsorolt 

pontokat, hanem azt mondják, hogy először nézzenek meg egy 300 millió Ft-os hiánycélt és 

februárban hozzák vissza azokat a dolgokat, amiket most hol kivettek, hol visszatettek. Kérdezi 

az irodavezető asszonyt, ezt tudja-e kezelni a Pénzügyi Iroda? 

 

 



Jakabné Palkó Edina: 

Eddig is mindig így hoztak döntést. 

 

Huszár Gábor: 

Van néhány dolog, amelyben egészen biztosan szavazni kell. Szerinte a határozati javaslat 4./ 

pontjában mindenképpen szavazni kell most, azt tegyék rendbe, akarnak-e ebrendészeti 

hozzájárulást vagy sem. Szavazni kell abban, hogy a jelenleg még Városi Sporttelepként működő 

egységet hogyan és milyen formában, de finanszírozni kell. Szerinte szavazni kell a félállású 

Mental Health projekt keretében elszámolható dolgokban, illetve a Városi Televízióban. Az 

összes többire meg hoznak egy 300 millió Ft-os irányárat. Ilyen ütemben teszi fel a javaslatokat 

szavazásra. 

 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester 15.56 órakor megjelent az ülésen. 

 

A képviselő-testület az 5./ pontot 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva, a többi 

pontot egyhangúlag elfogadva a határozatot az alábbiak szerint hozza meg: 

 

4/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelet-

tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az ebrendészeti hozzájárulás 

bevezetését nem támogatja. 

 

Határidő :a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény előírásának megfelelően a béren kívüli juttatás mértékét a köztisztviselői illetményalap 

ötszörös összegében határozza meg, ami a törvényi minimum. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Sporttelep fenntartása 

tekintetében a következők szerint dönt: 

A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat a Sporttelep fenntartásához 

maximum 4.000 e/Ft erejéig, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szükség esetén a 

Sportkoncepció ezen tárgyú módosítását a 2012. februári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: 2012. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 



4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi társulás Társulási Tanácsának, hogy a Városi 

Gondozási Központ intézménye számára engedélyezze 0,5 fő állásban, határozott időre 

(2012.02.01-től 2012.09.30.-ig) 1 fő mentálhigiénés munkatárs alkalmazását azzal, hogy ennek a 

8 hónapra járó bérköltsége a járulékokkal együtt a Mental Health projekt keretében elszámolásra 

kerüljön. 

 

Határidő: 2012. február 01. 

Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető 

    Fábián Béláné intézményvezető 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 

Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2012. évben ne kerüljön az általa használt 

ingatlanra bérleti díj megállapításra. A Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft-vel 

meg kell kötni egy olyan módosító szerződést, mely szerint év végéig továbbra is ellátja azt a 

feladatot, amelyet a jelenlegi szerződés szerint csak fél évig kell ellátnia. Ezen túlmenően 

folyamatos tárgyalásokat kell folytatni a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft-vel a 

következő évi szolgáltatási díjak vonatkozásában. 

 

Határidő: a szerződés meghosszabbítására azonnal, a következő évi szolgáltatási díjakról való   

                tárgyalásra 2012. szeptember 15. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

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

költségvetés hiányát 300 millió Ft-ban határozza meg a képviselő-testület, amelyet részletesen a 

februári költségvetési tárgyalásra kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Az nincs meghatározva, 

hogy a 300 millió Ft-ból mennyi a működési és mennyi a felhalmozási hiány. 

 

Határidő: a 2012. februári testületi ülés 

Felelős:Huszár Gábor polgármester 

             Jakabné Palkó Edina Irodavezető 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Bana Tibor országgyűlési képviselő 15.59 órakor távozott az ülésről. 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, megkérdezi, van-e kiegészítés? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 
 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv 

jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalta meg. 

Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi tanterv módosítását jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

     Bedics Sándor igazgató 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 

Előadó: Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 



Huszár Gábor: 

Az előterjesztést a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg. Az Ovilimpia 

megrendezéséről van szó. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e hozzászólni? Kérdezi a 

képviselőket, hogy van-e hozzászólás? Egy nemes kezdeményezésről van szó, jelenlegi formában 

tudják támogatni, legalábbis a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ezt javasolta a 

képviselő-testület felé. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  kérelmét az OPEL Szentgotthárdi Gyára által a 2012. 

évi OVILIMPIA megrendezéséhez adományozott összeg felhasználása tekintetében és felkéri 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy 2011. évi 

költségvetési határozatán a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

tekintetében járuljon hozzá a 200 e/Ft többletbevételnek a Játékvár Óvoda részére való 

átvezetéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

Huszár Gábor: 

A képviselő-testület elfogadta, szavazás után van, de csendben jegyzi meg, hogy ha ezt a testület 

megszavazta, ott bizonyos aszfaltozási munkálataik is lesznek majd az Óvodánál, gondolja ő. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásának Vas Megyei Önkormányzat általi 

felmondása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Ismeretes dolog, hogy törvényi változások vannak és lesznek is intézményfenntartásokkal 

kapcsolatban. Az előttük lévő anyag törvényi változásból adódik. Az előterjesztést mindkét 

bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 

észrevétel? 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Közgyűlés elnökének 

tájékoztatását arról, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 31. napi 

hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását, 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Huszár Gábor: 

Annyi információt közöl, hogy holnap délelőtt lesz egy rendkívül fontos egyeztetés és tájékoztató 

a TISZK-ekkel kapcsolatban, remélhetőleg a jegyző is szabaddá tudja tenni magát és mindketten 

el fognak tudni menni erre az egyeztetésre. Kíváncsian várják a TISZK-ek jövőjét és a 

szakképzés hogyan és mibenlétét az elkövetkező időszakban. 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság megtette a maga javaslatait. 

Megkérdezi, hogy a bizottságok elnökei kívánnak-e külön hozzászólni az anyaghoz? A 

képviselőké a szó. Ha senki nem szól hozzá, őt éri a megtiszteltetés, hogy párhuzamosan úgy 

tegye fel a szavazást, hogy mindkét bizottság javaslatát folyamatosan ismerteti. Az illik, hogy a 

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata élvez elsőbbséget, de vannak 

megfontolandó döntések az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslatánál is. A Szentgotthárdi Civil Fórum 2011. évi pénzmaradványa 2012. I. negyedévi 

felhasználására vonatkozó kérelmét mindkét bizottság tárgyalta, a 20.698.- Ft-os összeg, mindkét 

bizottság támogatta. A Máriaújfaluért Egyesület kérelmét egyik bizottság sem támogatta, a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy márciusban térjen vissza rá a testület. 

A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet kérelmét az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága nem támogatta, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 40 ezer Ft-os 

támogatást javasolt, először ezt a javaslatot teszi fel szavazásra. Az Alapítvány Szentgotthárd 

óvodás korú gyermekeiért kérelmét a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 50 ezer Ft-tal 

javasolta támogatni, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága nem tudott 

javaslatot tenni. A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület a II Országos Ki mit tud? 

veszprémi elődöntőjén való részvétel útiköltség térítését kéri. Itt azért van nehéz helyzetben, mert 

van egy alacsonyabb javaslat is. Kéri, a testület fontolja meg azt is, hogy Kardosné képviselő 

által elmondott és kiszámolt jelenlegi km pénzből vagy elmennek, vagy nem mennek, az nem 

lehet, hogy csak Ajkáig mennek és onnan gyalog. Úgy gondolja, vagy megadják a pénzt, vagy 

nem adják meg. Mindenki úgy szavazzon, hogy amennyiben nemet nyom, a következőben azt 

fogja feltenni, hogy egyáltalán ne adjanak közbülső megoldást. A Szentgotthárdi Civil Fórum 

kérelme, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 40 ezer Ft támogatást 

javasolt, ezt teszi fel először szavazásra. A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör kérelménél hosszas 



vita volt mindkét bizottság ülésén, többen azt gondolják, hogy ez egy rendkívül nemes 

kezdeményezés, de mégiscsak egy bevétel orientált társadalmi együttlét. Ennek a Civil Alapnak 

nem alapszabályban rögzített feladata, hogy ezt támogassa, maga is ezen a ponton van, noha azt 

mondja, hiszen ennek a szerveződő bálnak fővédnöke is, hogy rendkívül nemes 

kezdeményezésről van szó, de legfeljebb ennyivel kevesebb lesz az összeg, amit majd a 

mentőalapítványnak lehet utalni. Azt gondolja, hogy ezt a kérelmet ne támogassák jelen 

formában. 

 

Virányi Balázs: 

Szavazás jönne, csak így nem korrekt, mert a szavazásnál a polgármester olyan dolgokat mondott 

el, amihez szerinte hozzá kellene szólni. Két gondolatot mond el. Valóban igaz, hogy bevétel 

orientált ez a rendezvény, viszont a másik oldalán ott van, hogy a civilek, akik ezt szervezik, nem 

öncélúan szervezik, hanem 8, sőt a teljes Kistérséget, 12-13 ezer embert érintő kérdésről van szó. 

Az összes itt felsorolt támogatási kérelem közül ez az, amely a legtöbb, minden egyes 

szentgotthárdit érint, sőt a környező Kistérségben élő embereket is egyaránt. Ez az, amire azt 

mondják, hogy hát ezt nem akarják támogatni. Ezt ebben a formában nem tartaná szerencsésnek, 

főleg azután nem, hogy a Civil Fórum maga is 50 ezer Ft támogatást javasolt erre a célra. Ezért 

az lenne a kérése, minthogy a polgármester először a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

javaslatát tegye fel, aztán ki-ki szíve szerint leszavazhatja, ha gondolja. 

 

Huszár Gábor: 

Virányi képviselő mondandójának 99 százalékával egyetért szó szerint. Az egész Kistérséget 

képviseli, feltétlen szükség van, hz a kérelem itt úgy szólna, hogy a mentőalapítvány vagy a 

mentőállomás kérné a Civil Fórumot, hogy adjanak X összeget. Meggyőződése, hogy az 

elveikkel ellentétes, hogy egy bármilyen nemes kezdeményezéssel ugyan, de mégiscsak egy bált 

szervező civil kezdeményezés a bálnak a megrendezésére kérjen a Civil Alapból. A bál egy 

bevétel orientált társadalmi együttlét, azért jön létre a határon túl, a határon innen, hogy a 

tűzoltók, a mentősök, a pedagógusok, az óvodások, a fúvósok bevételre tegyenek szert. Ha ezt az 

Életfa Baráti Kör megszervezi és nemes célra ajánlja fel, akkor ez egy természetes és követendő 

példa. Virányi képviselő kapcsolt gondolkodása, hogy azért van jó helyen amit ők adnak, mert 

ennyivel is több jut a mentőalapítványnak. De itt nem a mentőalapítványnak kérik a pénzt, hanem 

egy bál megrendezésére. Ezért meggyőződése, hogy ezt el kell utasítani, legfeljebb ha a 

mentőalapítvány jön ilyen kéréssel, a következő évi Civil Alapból kell tudniuk támogatni. Ilyen 

formában szerinte ellentétes az ő gondolatmenetükkel. Kérem, hogy ezt fogadja el Virányi 

képviselő. 

 

Virányi Balázs: 

Ezt így nem tudja elfogadni, mert mindnyájan tudják, hogy deklarált az, hogy a mentőalapítvány 

fogja kapni ezt a pénzt. Ha le akarja ezt fordítani másképpen, akkor azt mondja, hogy 50 ezer Ft-

tal kellene hozzájárulniuk a Civil Alapból ahhoz, hogy egy civil szerveződés egy csomó civil 

ember segítségével támogasson egy olyan alapítványt, amelyik 10 ezres létszám feletti embernek 

fog tudni valamiben segíteni. Ha ez nem nemesebb cél mint az, hogy valakik elmennek virágokat 

nézni Stájerországba, vagy ilyesmi, akkor mi a nemes cél? Szerinte nem ennyire bonyolult ez és 

nem ennyire nyakatekerten kellene ezt vizsgálni. Azok a civilek, akik ezt a bált megrendezik, 

nem maguknak akarják ezt a pénzt, hanem a mentőalapítványon keresztül az összes itt élő 

embernek. Semmi mást nem kér, csak annyit, hogy a polgármester tegye fel először a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát. 



 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta a 

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, hogy 50 ezer Ft támogatást adjon a 

képviselő-testület a Civil és városrészi Alapból az Életfa Baráti Körnek a bál megrendezéséhez. 

 

Huszár Gábor: 

A határozati javaslat h./ pontjában szerepel a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub kérelme, a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 70 ezer Ft támogatást javasolt, először ezt teszi fel 

szavazásra. Most válik ketté a két bizottság gondolkodásmenete, a Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy ne költsenek el mindent, a különbözetet tegyék 

hozzá ahhoz a remélhetőleg az idén is meglévő Civil Alaphoz, amit betettek a költségvetésbe, 

aztán folyamatosan ugyanúgy döntsön róla a képviselő-testület. Ezt részben elfogadta az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága is, de azt mondta, hogy van két olyan 

tétel, ami már kifizetésre került, tehát mindenképpen vegyék figyelembe a városrészek egyéni 

kérelmét is, de csak ebben a két pontban, ez pedig a kétszer 10 ezer Ft, vagy 10 + 9 ezer Ft 

Rábatótfalu részére. Tehát az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javasolta 

a kétszer 10 ezer Ft-os számlának a támogatását és az összes többi menjen hozzá a Civil Alaphoz 

és márciusban döntsön a képviselő-testület. 

 

Dr. Haragh László: 

10 ezer Ft, ami már ki van fizetve, a kerítés számlája és 20 ezer Ft pedig a februári Vend vidéki 

farsang. 

 

Huszár Gábor: 

10 és 20 ezer Ft-ról van szó és az összes többi városrészi kérelmet a következő alkalommal nézik 

meg. Kéri, támogassák ezt az elképzelést. 

 

 

A képviselő-testület a határozat 1./ pontjának a./ pontját egyhangúlag támogatva, b./ és c./ pontját 

6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal támogatva, d./ és e./ pontját egyhangúlag támogatva, az f./ 

pontját 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal támogatva, a g./ pontban az Életfa Baráti Kör 

kérelmét nem támogatva, a h./ és i./ pontot egyhangúlag elfogadva, a határozat utolsó mondatát is 

egyhangúlag elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

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

terhére. 

a) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2011. évi pénzmaradvány 2012. I. negyedévi 

felhasználására vonatkozó kérelmét a képviselő-testület 20.698.- Ft-tal támogatja. 

b) A Máriaújfaluért Egyesület kérelmére a képviselő-testület márciusban tér vissza. 

c) A Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet kérelmét a képviselő-testület 40.000.- Ft-tal 

támogatja, 

d) Az Alapítvány Szentgotthárd óvodás korú gyermekeiért kérelmét a képviselő-testület 

50.000.- Ft-tal támogatja, 



e) a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület kérelmét a képviselő-testület 75.000.- Ft-tal támogatja, 

f) A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét a képviselő-testület 40.000.- Ft-tal támogatja, 

g) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör kérelmét a képviselő-testület nem támogatja. 

h) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub kérelmét a képviselő-testület 70.000.- Ft-tal 

támogatja, 

i) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelmét a képviselő-testület 

30.000.- Ft-tal támogatja. 

Az elszámolási határidő: valamennyi támogatás esetében a megkötendő támogatási szerződésben 

a felhasználás időpontjától függően meghatározandó határnap, ami legkésőbb 2012. december 31. 

lehet. 

A fel nem használt összeget át kell tenni a költségvetésben elfogadandó 2012. évi Civil Alaphoz 

és ezen átkerült összegeknek a felhasználásáról legelőbb 2012. márciusban dönt a képviselő-

testület. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve: 

                 azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Dabas város polgármesterének támogatási kérelme a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak 

költségeihez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Dabas város polgármestere azt kéri 555 településtől Magyarországon, hogy valamilyen 555 Ft-ra 

végződő összeggel támogassák a településen felállítandó Kapisztrán harang költségeit. A Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt mondta, hogy szigorúan összevont szemöldökkel az 

anyagi lehetőségeikhez képest nem tudnak hozzájárulni. Ő azt mondja, hogy 10.555.- Ft-tal, ami 

egy jelképes összeg, de ha feltételezi azt, hogy Magyarországon 555 település ezt a 10 ezer Ft-ot 

megteszi, akkor ez 5 millió Ft-os összeget jelent a haranghoz. Gesztus értékkel legyenek olyan 

nemes lelkűek, mégiscsak Szentgotthárd neve fel fog kerülni arra a harangra. Mindenki 

lelkiismeretére bízza a szavazást, először az egyéni képviselői javaslatát teszi fel szavazásra. 

Tudja, meg kell jelölni a forrás összegét is, az általános tartalék terhére, ami még nincs elfogadva. 

 

Dr. Haragh László: 

Tökéletesen támogatja az összeget. Volt ott egy másik hős, egy vas megyei hős, akinek a 

születésnapját nemrégen ünnepelték, Dugovics Titusz, aki szintén a nándorfehérvári csatában vett 

részt vas megyeiként, úgy gondolja, hogy nekik vas megyeieknek a Kapisztrán Szent Jánosról 

elnevezett emlékmű harangjainak a költségét legalább egy jelképes összeggel támogatniuk kell.  

 

 



Huszár Gábor: 

Akár ezt be is vehetik a határozati javaslatban, ha megítélésre kerül ez az összeg és ezzel a 

kiegészítéssel küldik el. Ha a képviselő-testület úgy gondolja, Haragh képviselő által elmondott 

kiegészítéssel, mi szerint a kísérőlevélben kerüljön be ez a rövid kiegészítés, 10.555.- Ft 

támogatást biztosítsanak a Kapisztrán harang elkészítésére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

10/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dabasi Kapisztrán-torony 

harangjainak költségeihez 10.555.- Ft-tal járul hozzá, melynek fedezete az általános tartalék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Jakabné Palkó Edina, a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

6./ Napirendi pont: 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-7.1.1.1./09-2009-00009. 

számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala, nyilatkozatok megadása, 

földhasználati szerződés megkötése. 

Előadók: Fekete Tamás műszaki irodavezető és Labritz Béla önkormányzati környezetvédelmi 

tanácsnok 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP pályázatról van szó, a 

második forduló, a szükséges döntések meghozatala, illetve nyilatkozatok megadása. Az 

előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, Fekete Tamás műszaki irodavezető az előterjesztő. 

Megkérdezi, hogy a bizottságok elnökeinek, illetve az előterjesztőnek, Fekete úrnak van-e 

kiegészítése? Viszonylag hosszú határozati javaslat, összetett határozati javaslatok vannak, 

megkérdezi a jegyzőt, minden egyes határozati javaslatból kivastagította azt a néhány szót, ami a 

lényegét tartalmazza, nem olvassa fel mindazt a hosszú cullangot előtte, ami a bevezetés, kérdezi, 

teheti-e ezt? Vagy fel kell olvasni szóról szóra? 

 

A képviselő-testület az 1./, 2./ és 6./ pontot 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, a 

többi pontot 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadva az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az 

RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak betartását a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 

 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre 

vonatkozó, 4. számú mellékletként csatolt nyilatkozatot aláírja és 2012. 02. 08.-ig megküldje a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program  KEOP-7.1.1.1./09-2009-00009. számú. pályázat 2. fordulójához 

szükséges, 5. számú mellékletként csatolt, „Ráépítési és földhasználati szerződés” szövegét 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program  KEOP-

7.1.1.1./09-2009-00009. számú. pályázat 2. fordulójához szükséges, 5. számú mellékletként 

csatolt, „Ráépítési és földhasználati szerződés”-t aláírja és azt  2012. 02. 01.-ig megküldje a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. 

 

5./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. számú mellékletként csatolt, 

Szentgotthárd 0284//32. ingatlannal kapcsolatos, három darab nyilatkozatban foglaltakat 

megismerte és elfogadja. 

 

6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert,a 6. számú mellékletként csatolt,  három darab nyilatkozatot aláírja, melyek a 

Szentgotthárd 0284//32. ingatlan  per-, teher- és igénymentességére, a projekt megvalósulását 

követő őt évig az ingatlan elidegeníthetetlenségére, „továbbá az ingatlan – szükség esetén – a 

tervezethez képest nagyobb arányú beépíthetőségére”- szövegrész nélkül vállal kötelezettséget. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

7./ Napirendi pont: 

A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 

szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján az Előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerint dönt a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. 



2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek 

meghatározásáról és értékeléséről intézkedjen. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeit állapítsa meg, és a 

teljesítményértékelést végezze el. 

 

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 2012. február 29. 

      egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2012. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 2011. évi 

teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja, amelyben a jegyző teljesítményét 

kiemelkedőnek minősítette a polgármester. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

9./ Napirendi pont: 

A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalatnál. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A bevételek alakulása, valamint 

az ellátott feladatok költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál” című belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai” című belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

11./ Napirendi pont: 

A 6/2011. (II. 24.) számú önkormányzati költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Átvezetésre kerültek azok a tételek, amelyek megvalósultak. A költségvetési hiány év végével és 

e rendeletmódosítással jelentősen alacsonyabb, mint a tervezett volt, megmutatkozik az év végi 

folyószámla egyenlegben, 206 millió Ft-ot mutat, mely megtakarítást jelent 2012. évre. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/2012. 

(I. 26.) számú önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása. 



Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes 

kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete által szabályozott anyakönyvi 

események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor 

az eseményhez : 

gyertyát : 200 Ft+ÁFA/ alkalom 

asztaldíszt: 3.500 Ft+ÁFA/alkalom 

anyakönyvi borítót beszerzési áron biztosít.  

Ezen díjakat a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd számlájára kell megfizetni az anyakönyvi 

eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla ellenében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2/2012. 

(I. 26.) számú önkormányzati rendeletét az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 

8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 16.35 órától 16.57 óráig ülésszünetet rendel 

el. 

 

Treiber Mária a Szentgotthárdi Körkép újság szerkesztője, valamint Csendesné Kóbor Ildikó, az 

Önkormányzat könyvvizsgálója 16.50 órakor távoztak az ülésről. 

 

 

13./ Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 3/2012. 

(I. 26.) számú önkormányzati rendeletét A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 

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



Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 9/1995.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

14./ Napirendi pont: 

A telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Kormányrendelet szabályozza, hogy más területek is bekerülhetnek a változásba.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Ezt nem kormányrendelet, hanem törvény szabályozza. Egy év végi törvénymódosításnak 

köszönhető az, hogy ettől kezdődően a művelésből kivont külterületi ingatlanokra is kivethető a 

telekadó. Ez náluk sok változást nem jelent, amelyek érintett ingatlanok lennének, az ipari parki 

területek, ha nem vonták volna belterületbe be. Tavaly még nem tudták, hogy egy kedvezőbb 

szabály lesz, így belterületbe vonták azokat is. A változás újabb adóalanyokat nem érint, viszont 

a rendeletet ki kell egészíteni. A telekadó bevallása egyelőre a szentgotthárdi adóalanyok részéről 

gyerekcipőben jár, kér mindenkit, hogy teljesítse az adóbevallási kötelezettségét. Ennek 

érdekében egy újabb figyelemfelhívó szórólapot készítettek, ami a honlapon is meg fog jelenni, 

illetve a szentgotthárdi újságban is. Mindenkit kér, hogy ezeket tartsa be, mert hamarosan az 

ellenőrzések, majd a szankciók következnek, ha azok, akiknek kötelessége a telekadó fizetése 

nem vallják be és nem fizetik meg. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4/2012. 

(I. 26.) számú önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az ingatlan Rábafüzes városrészen van, amit Kardos úr meg szándékozik vásárolni. A kérelem 

többször van a testület előtt, az előző ülésén a képviselő-testület a telek megosztásáról döntött, de 

Kardos Zoltán újabb kérelmében kéri, hogy ne osszák meg, mert ő szeretné megvásárolni. Most a 

telek meghirdetését javasolják, hogy a vásárlási szándékát bejelenthesse ő és más is. 

 

Dr. Haragh László: 

Kérdezi a Műszaki Irodától, hogy az előző alkalommal arról volt szó, azért osztják meg a 

területet, hogy a maradvány teherautóval megközelíthető legyen. Erről lemondanak. 

 



Huszár Gábor: 

Az 1. pont arról szól hogy visszavonják, nincs megosztás, hanem kínál annyit érte, ami a 

könyvben szerepel, értékesíthető azon az áron. Az elmúlt ülésen azért mentek bele egy 

megosztásba, mert kevesebbet adott, mit ami a könyv szerinti érték. Meghirdetik eladásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2011. számú határozatát 

visszavonja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú, 2.193 m
2

 alapterületű, kivett épület és udvar 

megnevezésű belterületi ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 

4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint meghirdeti eladásra. 

Az eladási ár  5.050.000.- Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz. 
Pályázatok beérkezési határideje: 2012. február 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 505.000.- Ft  bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 3206 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egy frappáns javaslatot hozott, mi szerint nem 

mennek bele néhány 10 ezer Ft-os piaci alkudozásba, ha ezen az áron nem kell, akkor nem 

értékesítik, ezt helyesnek tartja. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú, 479 

m
2
 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlant megfelelő ajánlat 

hiányában nem értékesíti. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem (Serfecz Tibor). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Borzasztó romos, rossz állapotú az ingatlan. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az ingatlan Rábafüzesen található, jelenleg önkormányzati lakásként üzemel, már szinte 

lakhatatlanná vált. Aki jelenleg az ingatlanban lakik, elhelyezéséről egy következő ülésen tud a 

testület rendelkezni, megoldja. Egy másik lakó, aki nem lakik a lakásban, nem tart rá igényt, 

valószínűleg sikerülne az ingatlant értékesíteni. A felújítás nagy teherbe és összegbe kerülne az 

Önkormányzatnak. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 

szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, 2346 m
2

 alapterületű, kivett lakóház és udvar megnevezésű belterületi 

ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan értékesítésének feltételeit, eladási árát, forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Műszaki Iroda Fekete Tamás műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Ötletpályázat: szentgotthárdi 23 hrsz-ú ingatlan (volt strandfürdő) hasznosítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 



 

20/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt szentgotthárdi strand 

területének hasznosítására kiírt ötletpályázatra beadott pályázatot a készítőjének megköszöni 

azzal, hogy a pályázatban megfogalmazott ötletet nem tudja támogatni, így a pályázaton győztest 

nem hirdet. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ismételten az Előterjesztés 3. 

számú melléklete szerinti ötletpályázatot írja ki a szentgotthárdi 23/2 helyrajzi számú, 6812 m
2
 

területű, kivett strandfürdő megnevezésű ingatlannak a hasznosítására. Javaslatokat az ötletek 

részletes leírásával 2012. március 13-ig lehet adni. 

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

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

képező 970-SZT2/2007. számú szabályozási tervlapot. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

                 a javaslatok előterjesztésére a 2012. márciusi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Fekete Tamás Műszaki irodavezető 

 

3. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata ÖTLETPÁLYÁZATOT  

ír ki az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező volt strandfürdő területének hasznosítására 

(helyrajzi száma: a szentgotthárdi 23, megjelölése: „kivett strandfürdő”. Területe 1.1255 m2.) 

A pályázók feladata az ingatlanon megvalósítható beruházási-, beépítési ötletek, - javaslatok 

megtétele. A győztes pályázat kidolgozója vállalhatja és megkaphatja az ötlet megvalósításának a 

lehetőségét is. 

A pályázatokat 2012. március 13.-ig lehet benyújtani írásban a Polgármesteri Hivatalban (9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.).  

A területre érvényes Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) van, de annak előírásai az ötletpályázat 

javaslatai alapján módosulhatnak. 

Az Ötletpályázaton részt vevők a területre érvényes HÉSZ-t megtalálják a 

hivatal.szentgotthard.hu honlapon az „Ötletpályázat” menüpont alatt illetve azt megtekinthetik a 

Polgármesteri Hivatal I. em. 21. irodájában  

A pályázat elbírálása során csak a magyar nyelven, érthetően és egyértelműen megfogalmazott 

javaslatot bírálja el a Képviselő–testület. 

A pályázatokat a Képviselő–testület zárt ülésen tárgyalja, azokat bizalmasan kezeli, a nem 

nyertes pályázatokat visszajuttatja a beküldőjének.  

Az Önkormányzat a pályázattal kapcsolatosan felmerült esetleges költséget nem tud megtéríteni.  

A nyertes pályázati ötletért díjazás nem jár, a nyertes pályázat benyújtójának nevét az 

önkormányzat nyilvánosságra hozza és az ötlet megvalósítása során a javaslatot adó nevét 

mindvégig szerepelteti. 



A nyertes pályázó lehetőséget kap(hat) az ötlet megvalósítására. A pályázat elbírálása és 

győztesnek nyilvánítása nem jelenti önmagában automatikusan az ötlet megvalósításának 

lehetőségét - ennek konkrét formájáról és részleteiről külön megállapodást kell kötni. 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2012. 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 a 2012. évre 520.000,- Ft + 

ÁFA összegben határozza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató 

 

 

20./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat tagsága a létrejövő helyi TDM egyesületben. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Zöld útja van a TDM megalakulásának és reméli, minél hamarabb regisztrációs számmal ellátott 

szervezetük lesz. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közhasznú turisztikai egyesület megalakításában 



alapító rendes tagként részt kíván venni, és ezzel együtt felhatalmazza a Polgármestert az alakuló 

közgyűlésén az Önkormányzat képviseletére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a létrejövő helyi közhasznú 

turisztikai egyesület tagdíjaként 2012. évben 100.000.- Ft összeget biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

21./ Napirendi pont: 

2012. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (szilárd, folyékony) módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

A szünetben visszament a számítógépéhez és megnézte az e-mailjeit. Ma délután 3 órakor 

érkezett egy e-mail, ami két levelet tartalmaz. Egyrészt az Országos hulladékkezelők szövetsége 

szervezet levele, a kormány összes miniszteréhez elküldtek, azt fejtegetik benne, hogy a helyzet, 

amit a magyar Parlament okozott azzal, hogy azt a rendelkezését meghozta, mely szerint neki be 

kellett terjeszteni a rendeletmódosítást, 10 pontban fel van írva, miért sért ez törvényt, 

nemzetközi szerződéseket, munkahelyeket veszélyeztet, az ÁFA bevételt fogja majd csökkenteni 

Magyarországon. A másik levél a Kormányhivatal vezetőjétől van, arról ír, hogy ez a megoldás 

az Országgyűlésnek teljesen törvényes és felhívja a figyelmet arra, amit ő ebben a 

rendelettervezetben nem mert hozni, a rendelet módosításánál a visszamenőleges hatállyal 

éljenek, tehát be kellene emelni a rendelettervezetnek az utolsó bekezdésébe azt a részt, hogy 

ennek a rendeletnek a szabályait 2012. január 1-től kell alkalmazni, ezzel egészíti ki a 

rendelettervezetet, az elfogadását így kéri. Azt gondolja, a tiltakozások ellenére a magyar 

Parlamentnek joga van ilyen döntést meghozni, még ha lehet ezt furcsállni is. Nem fogják rá 

kimondani, hogy itt törvényt sértettek volna, ezért nem gondolja visszavonni az előterjesztést, 

hanem a kiegészítő mondattal kellene elfogadni. 

 

Huszár Gábor: 

Maguk meg akarták határozni a díjakat, amik ide vonatkoznak. A magyar Parlament azt mondta, 

hogy országosan egységesen lesz szabályozva, elő kellett terjeszteni ennek értelmében a 

rendeletmódosítást a jegyző kiegészítésével. Ő is azt gondolja, a magyar Parlamentnek jogában 

áll törvényeket meghozni. Térségek, városok, falvak között ne lehessenek olyan eltérő 

szabályozások, mint amik voltak, ezért helyes egy egységes sáv meghatározása. 

 

Virányi Balázs: 

Ehhez a fajta jogalkotáshoz egy érdekességet mond, a távhőszolgáltatás területén ugyanez a 

helyzet. Törvényben meghatározták, hogy 4,2 százalékot rá kell tenni a tavalyi díjra, miközben a 

távhőszolgáltatás méreténél fogva teljesen szabadpiaci alapokon működik. Előfordulhat, hogy 



önköltség alatt kell hogy bevételeket szerezzen a távhőszolgáltatás, ez nekik jó lesz, mert elbukik 

a fejlesztési pályázatuk, amit most szeretnének csinálni. Annak az önrészét finanszírozni kell 

valamiből. Erősebben fogalmaz, ez egy agyrém ami itt van, nem lehet tervezni, nem öt évre, de 

még egy évre sem előre. Várja, milyen módon fogják biztosítani a távhőszolgáltatásban az 

energiaellátást. A témához kapcsolódik, ez is egy közüzemi díj, ugyanakkor mostanában nem 

beszélnek róla, de a veszély óriási. 

 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 17.18 órától van jelen az ülésen. 

 

Huszár Gábor: 

Nem gondolja, hogy a pályázat ezáltal veszélybe kerül. 

 

Vadász József: 

A szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatban megvonták tőlük a díjtétel képzését, de az ezelőtti 

testületi ülésen határozták, a plusz díj, amit kivetettek a szállításra, azzal a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás önrészét tudták volna fedezni, ennek a Társulásnak a 

keretében valósul meg a hulladékudvar létrehozása, reméli, ezzel nem kerül veszélybe a 

hulladékudvar létrehozása, mert nagy szerepe lenne Szentgotthárdon. 

 

Huszár Gábor: 

A tegnapi bizottsági ülésen felvetődött ez a gondolat, de Labritz képviselő kapott egy 

információt, mely szerint a tegnap délelőtti minisztériumi egyeztetés során zöld utat kapott a 

hulladékudvar. Nem az volt? Ez a légszennyezés volt. Optimista, szerinte nem veszélyezteti. 

 

Dömötör Sándor: 

Elmondja, a testületi ülés elején szólt a víz- és szennyvíz témában, kérdezi a jegyzőt, ott is 

várható-e, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján nincs rendeletalkotási joguk az 

ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában. 4,2 %-os emelést lehet rátenni a 2011. évire és nem azt, 

amit múltkor elfogadtak. Ez azt veti fel, hogy lőttek Máriaújfalunak. 

 

Huszár Gábor: 

A 4,2 % biztos, azért nincs itt a víz, mert a Vasivíz közgyűlésének nincs új vezérigazgatója és 

nincs közgyűlés, ami módosította volna az 5 %-ot, amit legutoljára elfogadtak. Ez eldöntött 

dolog, hogy 4,2 %-ra be van lőve és annyi. Az elképzelés, amit rátettek, a 70 Ft-os emelés a 

szennyvízdíjra és amiből a mostani 31-32 millió Ft-jukkal együtt a plusz 40 millió Ft vagy 35 

millió Ft hozzájött volna és el tudták volna indítani a máriaújfalusi gerincvezeték kiépítését, az 

ezzel a finanszírozással kútba esett. Itt járt a legnagyobb aspiránsa a vezérigazgatóságnak, Fekete 

úrral elmondták neki, hogy ez nem egy átlagos helyzet, nem lehet sem az ország többi pontjára, 

sem Vas megye egyetlen területére rátenni azt a helyzetet, ami itt van. Máriaújfalut úgy kezelni, 

mintha város lenne, az összes szabályozás meg a maga falusi kistelepülési jellegére vonatkozóan 

nem passzoltatható össze. Kérték az aspiráns urat, hogy amennyiben ő lesz a vezérigazgató, 

különös figyelemmel tekintsen Máriaújfalura és segítse előteremteni a kb. 40 millió Ft-ot, amivel 

elindíthatják a gerincvezeték építését. Abból a pénzből nem, egy másik pénzből valószínűleg 

igen. 

 

Virányi Balázs: 

Másodszor hangzott el, hogy a rendeletalkotási joguk elment. Az értelmezésében az nem ment el, 



mert továbbra is él, de megmondják, hogy mennyit kell mondaniuk. Nem? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Az utolsó mondatban azt kell beletenni, hogy a jelen rendelet előírásait 2012. január 1-étől 

alkalmazni kell. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 5/2012. 

(I. 26) számú önkormányzati rendeletét a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 

41/2002. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról azzal a kiegészítéssel, mely 

szerint a 2. § utolsó mondataként szerepel, hogy: Jelen rendelet előírásait 2012. január 1-étől 

alkalmazni kell. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 6/2012. 

(I. 26) számú önkormányzati rendeletét a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról azzal a kiegészítéssel, mely szerint a 2. § utolsó mondataként szerepel, 

hogy: Jelen rendelet előírásait 2012. január 1-étől alkalmazni kell. 

 

 

22./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Rábafüzes orvosi rendelő ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Rábafüzesen vannak, átrendezésre kerülnek az ingatlanok használati módjai. Az orvosi rendelő 

áthelyezésre kerülne az óvodába, ott alkalmasabb helye van, ezt a városrész lakói, városrészi 

képviselők kezdeményezték. Szerinte a körülmények jobbak, így felszabadul egy önálló ingatlan, 

amit lakásként lehet hasznosítani és el lehet helyezni azt a személyt, aki jelenleg emberhez 

méltatlan körülmények között lakik. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti, 2398 hrsz-ú ingatlanon lévő, az Előterjesztés 1. sz. 

mellékletben található alaprajz szerint ferde vonalazással jelölt 63 m2-es épületrészbe kerüljön át a 

háziorvosi rendelő.  

- A Képviselő – testület elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy  ugyanebben az épületben, az épület 

további részeiben legyen kialakítva az Iskolamúzeum ahol a volt rábafüzesi iskola megmaradt, 

kiállítható anyagait helyeznék el.  

 

2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul az eddig orvosi 

rendelőként használt szentgotthárdi 2312/1 hrsz-ú, Szentgotthárd, Toldi M. u. 2. sz. alatti ingatlan 

lakóházként történő hasznosításához. 



 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

23./ Napirendi pont: 

Black-Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az alpolgármester vezette a tárgyalásokat. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

A bérleti szerződés tervezete a bizottsági ülés napján állt össze, mert későn tudtak személyesen 

tárgyalni a bérlőkkel. 165 ezer Ft + ÁFA havi bérleti díjban állapodtak meg, ez a Cafe Corso 

étterem a Széll Kálmán sarkában. Arra figyelemmel lett a bérleti díj a téren átlagos díjaknál 

kedvezőbben megállapítva, mert a bérlő értéknövelő beruházást hajtott végre az ingatlanon, ezzel 

az Önkormányzat ingatlantulajdonának a forgalmi értékét növelte, ezért döntenének úgy, hogy 15 

éves időtartamra ilyen mértékű kedvezményes bérleti díjban állapodnának meg. A bérleti 

szerződés pár pontjának a módosítását javasolja, erre a bizottság ülésén nem tudtak javaslatot 

tenni, mert alig tudták akkor átolvasni. Arra kéri a képviselőket, a jegyzőt, hogy kövesse pontról 

pontra nyomon, vitassák meg, hogy megfelelő-e a módosított szöveg. A 4. 2. pontban arról van 

szó, hogy kedvezményes bérleti díj, a 4.2. pont második mondata szerinte felesleges, javasolja 

törölni. A második mondat arról rendelkezne, hogy 15 év után mi lesz. A bérleti szerződés 15 

éves időtartamra szól, majd az akkori testület 15 év múlva megállapítja, milyen feltételekkel adja 

később bérbe. A 4. 2. pont harmadik mondata ebben a formában szintén törlődne, ebben 

bizonytalan, a Pénzügyi Iroda véleményére. A saját véleménye, hogy nem kell forintosítani ilyen 

részletesen, hogy mennyibe került az értéknövelő beruházás, mennyi volt az elmaradt bérleti díj, 

mennyi volt korábban az üzlet értéke és mennyi lett az Önkormányzat szerint. A 4.3. pont annyit 

állapítana meg, a jegyzőkönyv számára felolvassa, mert ez az ő határozati javaslata: Felek 

visszavonhatatlanul megállapítják, hogy a bérlő birtokba lépése óta felhalmozott bérleti 

díjhátralék és a 15 évre szóló kedvezményes bérleti díjból eredő előny a bérlő értéknövelő 

beruházásaival azonos mértékű. A bérlő erre tekintettel kijelenti, hogy az értéknövelő 

beruházásait elszámoltnak tekinti, azokkal kapcsolatban követelést a jövőben sem támaszt. Nem 

forintosítanák, hanem megállapítanák, hogy ami lett az üzletből, annyit ér, ami a kedvezményes 

bérleti időtartam meg az elmaradt bérleti díj összesen. A 6. pontot törölné a bérleti szerződésből, 

mivel a 7. pontban szabályoznák az időtartamot és a szerződés megszűnését. A 7. pont és 

alpontjai ezekben a formákban törlődnének, a 7. pont úgy szólna, hogy:a szerződés 15 éves 

határozott időtartamra szól, megszüntetése közös megegyezéssel vagy a helyiségek és lakások 

bérletéről szóló törvényben meghatározott rendkívüli felmondással történhet. A törvény 

részletesen szabályozza, hogy egy határozott időtartamú szerződést milyen esetben lehet 

felmondani rendkívülileg akár a bérlő, akár a bérbeadó oldaláról. A 8. pont úgy változna, a 

jelenlegi 8. pont törlődne és helyette az volna a szöveg: Amennyiben a szerződés a bérlőnek 

felróható okból a határozott időtartam előtt megszűnik, az értéknövelő beruházások ellenértékére 

nem tarthat igényt, követelést egyéb jogcímen sem érvényesíthet. A 13. pont szerinte felesleges, 



mert a lakástörvény szabályozza, hogy történhet a felmondás. A 15. pontnak a második mondata 

nem kell a szerződésbe. Szerinte ellentmondó, törölné a szerződésből. Várja a jegyző véleményét 

ezekkel kapcsolatban. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Szerinte jogilag megfelelő. Ami a Pénzügyi Iroda részéről merült fel, ezt a Pénzügyi Iroda 

vezetője kellene hogy elmondja. 

 

Dömötör Sándor: 

Kérdezi, hogy az elmaradt bérleti díj, ami 8.342.020.- Ft, ez tartalmazza az időszak kamatait is? 

 

Huszár Gábor: 

Nem tartalmazza. Érti ezt, elfogadja. A későbbiekben az az összeg szerepeljen. Az Irodavezető 

azt mondja, hogy itt a három szám szerepeljen, így elfogadható-e? 

 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

Azért hallgatott volna ezekről a számokról, hogy később ezek a számok ne legyenek vitathatók, 

hanem a felek áthidalják azzal, hogy tudomásul veszik, ennyi. 20 Ft-okra van kerekítve, később 

ne lehessen ezt támadni tévedés jogcímén, hogy hoznak értékbecslést, vagy mégis tévedtek és 

nem ennyi. El tudja fogadni a Pénzügyi Iroda álláspontját, hogy következetesen szerepelni kell. 

Ne maradjon ki a 4. 3. pontból, amit a végére írt, hangsúlyozzák, hogy a bérlő mindezekre 

tekintettel kijelenti, hogy az értéknövelő beruházásait elszámoltnak tekinti, azokkal kapcsolatban 

követelést a jövőben sem támaszt. A 8. pontot is korrigálta. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát 

képező,  szentgotthárdi 32/A/1 hrsz-ú 35 m
2
-es és a 32/A/10 hrsz-ú  106 m

2
-es helyiségek 

melegkonyhás étteremmé történő átalakításával kapcsolatosan a bérlő,  Black-Velvet (Fekete 

Bársony) 2005. Kft. 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. felé az alábbi feltételeket fogadja el: 

 

a.) A bérleti díj 2012. január 1-től: 165.000.-Ft/hó + ÁFA, mely összeg 2013-tól a határozat c.) 

pontjában megjelölt időpontig évente csak az infláció mértékével emelkedik. 

b.) Az értéknövelő építési munkálatok ellenértékének kompenzálásaként, a jelenleg fizetendő a.) 

pontban szereplő bérleti díjon felül beszámításra kerül a 2005. októberétől megállapított, s a 

KFT. által is elismert nettó 8.342.020.-Ft elmaradt bérleti díj, továbbá 2012. január 1-től havi 

135.000.-Ft (ÁFA mentesen)15 éven keresztül, ami 24.300.000.-Ft. 

c.) A határozatlan idejű bérleti jogviszonyon belül a bérleti szerződés 2026. december 31-ig 

rendes felmondással nem mondható fel.  

d.) Amennyiben a bérlőnek felróható okból a bérleti jogviszony a határozott időtartam letelte 

előtt megszűnik, úgy a bérlő az értéknövelő beruházások ellenértékére nem tarthat igényt. 

 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2012. február 15. 



Felelős: Műszaki Iroda Fekete Tamás műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Huszár Gábor: 

Egy zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő napirend maradt hátra, amit ő nem terjesztett volna 

zárt ülés elé, hiszen nincsen titok abban, hogy a Bank milyen megszorító és biztosítékokat növelő 

intézkedéseket próbál a fürdővel és a várossal szemben foganatosítani. Banktitkokra való 

hivatkozással zárt ülés keretében lesz megtárgyalva az anyag. 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

Huszár Gábor: 

Megkérdezi, hogy Egyebek címszó alatt van-e kiegészítés, információ? 

 

Kiegészítés, információ nem hangzott el. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a képviselő-testületnek, a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a mai munkát. Külön köszöni a Pénzügyi Iroda minden 

dolgozójának azt a munkát, amit január hónapban a költségvetés második fordulóra való 

előkészítésénél sokszor éjszakában nyúlóan is teljesítettek. Remélik, hogy egy olyan 

költségvetést tudnak februárban a testület elé terjeszteni, amely nagy biztonságot fog adni nekik a 

2013. évre vonatkozólag. A tisztelt szentgotthárdiaknak és a kistérségben élőknek megköszöni a 

figyelmét és a nyílt ülést 17.42 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Vadász József  Virányi Balázs 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-1/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 14.52 

órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

    Vadász József és Virányi Balázs képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

Bartakovics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének a vezetője, 

Bana Tibor országgyűlési képviselő. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Sütő Ferenc és Labritz Béla képviselők. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Vadász József és Virányi Balázs képviselők. 

 

Meghívott vendégek: 

 

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

Bajdó Bettina, a Vas Népe napilap újságírója, 

Treiber Mária, a Szentgotthárdi Körkép újság szerkesztője, 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

Samu Csaba, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 



Kissné Köles Erika, a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Paukovits Helmut, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

Csendesné Kóbor Ildikó, az Önkormányzat könyvvizsgálója, 

Bartakovics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Szentgotthárdi Kirendeltségének vezetője, 

Intézményvezetők: 

Bedics Sándor III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, 

Molnár Piroska Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója, 

Kovács Tiborné SZEOB igazgatója, 

Fábián Béláné Városi Gondozási Központ vezetője, 

Dr. Mesterházy Mária Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezető 

főorvosnője, 

Uhor Anita Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott 

intézményvezetője, 

Csukly Gergely SZOI Takács Jenő Zeneiskola tagintézmény vezetője, 

Kocsisné Takács Éva SZOI Széchenyi István Általános Iskola intézményegység 

vezető helyettese, 

Vassné Juhász Enikő SZOI Arany János Általános Iskola intézményegység vezető 

helyettese, 

Balogh Éva SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegység vezető 

helyettese, 

Tóthné Köncz Valéria SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola tagintézmény 

vezetője. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megkérdezi, hogy a teremben lévők közül 

közmeghallgatás címén kíván-e valaki kérdést, észrevételt intézni a képviselő-testülethez? Ezzel 

a lehetőséggel nem élt senki, ezért Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 14.53 

órakor a közmeghallgatást bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Vadász József  Virányi Balázs 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


