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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 11. napján 

15.02 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dr. Haragh László, Vadász József, 

    Virányi Balázs képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

    Takáts József főmérnök. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Sütő Ferenc, Dömötör Sándor, Kardosné Kovács Márta, 

    Labritz Béla képviselők. 

 

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

 

Meghívott vendég:  Takáts József főmérnök 

 

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

képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és a rendkívüli nyílt 

ülést megnyitja. 

 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg: 

 

 



1./ Napirendi pont: 

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

4.1.1./B-11) – önrész biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Jogi Biz. jav.) 

 

Huszár Gábor: 

A lényeg, egyszer a testület megszavazott 20 millió Ft-ot, most csak 12 millió Ft kerül 

felhasználásra belőle, 7 millió Ft-ot a pályázatkezelő visszaadott belőle. Külön testületi határozat 

kell erről, hogy így is belemennek a pályázatba. 

 

Dr. Haragh László: 

A szép elképzelések, a sétány, a rakpart ebbe nem férnek bele? 

 

Huszár Gábor: 

Nem a sétány, nem a rakpart, az a lényeg, hogy ennek ellenére ugyanúgy meg kell valósulni, 

mintha ez az önrész ott lett volna, a pályázati kiírásban Takáts úrék bele fogják tenni. Meg fog 

valósulni, az Önkormányzatnak 7 millió Ft-tal kevesebbet kell majd hozzátenni. A sétány 

megvalósulásának a pillanatnyi akadálya, hogy Szabó úrékkal kellene egyezséget találni, hogy ők 

járuljanak hozzá, hogy a bal parton a jelenlegi töltés, ill. árvízvédelmi támfalon belül 

kialakulhasson egy olyan földből készült töltésegység, ami levinne a Lapincs és a Rába 

torkolatához. Ebbe a projektbe a Gimnázium oldala szerepel az Önkormányzat részéről, a 

mederkotrás és a rézsű kialakítása, ebben a bal oldali rész nincs benne, az következő projekt lesz. 

A következő projektnek a megvalósítása viszont magával hozza a felszámoló biztossal való 

egyezségkötést. Ennek a projektnek több előnye van, az első előny a Gimnázium oldali bevédés, 

a másik a rézsű kialakítás, ami most fel van iszapolódva és ennek a földjéből tudják ingyen a 

maradék földet erre a területre tenni és megcsinálni a végleges árvízvédelmi kialakítást. Lesz 

mederkotrás, aminek a kikotort kavics részéből a pályázat egyik főszereplője tud gazdálkodni, 

hivatalosan ezt nem lehet üzleti tervként szerepeltetni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

136/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 268/2011. számú határozatát 

módosítja és egységes szerkezetbe foglaltan a következők szerint fogadja el: 

 

„1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatósággal közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és 

térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára. 

A projekt címe: „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” 

A projekt megvalósítási helyszíne: 9970 Szentgotthárd 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 1376/1; 04/11; 04/13; 0211/1; 0203/16; 

0291; 1380/1; 1381/1; 1382/2; 1556; 1588 



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

rendszerek fejlesztése c. konstrukció 

A projekt összes költsége: 317.713.678,- Ft 

A projekt elszámolható költsége: 317.713.678,- Ft 

Igényelt támogatás összege összesen: 304.702.173,- Ft 

Önkormányzati projektrész összege: 130.115.053,- Ft 

Önkormányzati projektrész önrésze (10 %): 13.011.505,- Ft 

 

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

árvízvédelmi fejlesztése” című pályázat önkormányzati projektrészének megvalósításához 

szükséges önrészt 13.011.505,- Ft összegben a 2012-2013. évi költségvetés terhére biztosítja.” 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazását ad a 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal részére, hogy a „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése” című, NYDOP-4.1.1./B-11-2011-006 kódszámú pályázat vonatkozásában a 

Képviselő-testület nevében eljárjon, a projekt menedzselésével kapcsolatos feladatokat önállóan 

végezze. A Műszaki Iroda, valamint a Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport végzi a 

pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, elszámolásával, adminisztrációjával 

kapcsolatos feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a pályázattal kapcsolatos kifizetések, 

pénzforgalommal kapcsolatos és a számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat 

látja el. 
 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 Fekete Tamás Irodavezető 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Irodavezető 

Határidő: a közlésre azonnal 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni a résztvevők munkáját és több 

napirend nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 15.06 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

Dr. Reisinger Richárd  Vadász József 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


