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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én 13.39 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester (13.43 órától), 

    Dömötör Sándor (13.42 órától), Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Labritz Béla (14.00 órától), 

    Vadász József, Virányi Balázs, 

    Dr. Sütő Ferenc képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető, 

    Balogh Rozália Éva 15.46 óráig és 16.43 órától 17.45 óráig, 

     

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Sütő Ferenc és Virányi Balázs képviselők. 

 

 

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

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

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

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

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

Javasolja felvenni a napirendek közé a ,,Hozzájárulás a RÉGIÓHŐ Kft és a RAIFFEISEN BANK 

közötti beruházási hitelszerződés jóváhagyásához” című előterjesztés megtárgyalását, valamint 



javasolja zárt ülésen tárgyalni a ,,Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben”, ,,A Gotthárd-Therm Kft 2012. évi üzleti 

tervének módosítása”, ,,Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi üzleti terve”, a 

,,Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Városért” kitüntetésre”, a ,,Szentgotthárd Város Képviselő-

testületének Díszoklevele cím odaítélésére javaslat”, valamint a ,,Kitüntetési javaslat a 

Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-ra című előterjesztéseket. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

137/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Sürgősséggel felveszi a napirendek közé a ,,Hozzájárulás a RÉGIÓHŐ Kft és a RAIFFEISEN 

BANK közötti beruházási hitelszerződés jóváhagyásához” című előterjesztés megtárgyalását, 

valamint zárt ülésen tárgyalja meg a 

 

- Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézményben, 

- A Gotthárd-Therm Kft 2012. évi üzleti tervének módosítása, 

- Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi üzleti terve, a 

- Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Városért” kitüntetésre, a 

- ,,Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat, 

valamint a 

- Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-ra 

 

című előterjesztéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Dömötör Sándor képviselő 13.42 órától, Dr. Reisinger Richárd alpolgármester 13.43 órától van 

jelen az ülésen. 

 

 

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 településrészek helyzetének vizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Elnöki beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló az oktatási intézmények 2011/2012-es tanévéről, különös tekintettel a két tanítási 

nyelvű képzésre, a szlovén oktatás helyzetére, továbbá az oktatási intézmények helyzetéről a 

2012/2013. tanévkezdés előtt. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a szakképzés és az oktatás Ipari Park fejlesztéséhez való kapcsolódásáról. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 



4./ Napirendi pont: 

RÉGIÓHŐ Kft ügyvezetője és Felügyelő Bizottsági tagja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

Testvérvárosi találkozó 2013. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2012. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

A VASI TISZK kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai 

eljárás szabályainak meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési szabályzat módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

Az ÁSZ intézkedési terv végrehajtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

12./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete az 1991. év után létrehozott, a Zrt-be nem 

apportált víziközművek üzemeltetésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

Készfizető kezességvállalás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

15./ Napirendi pont: 

Megállapodás fizetendő ,,egyéb hozzájárulás” felhasználásáról. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

Szent Kristóf szobor elhelyezése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a háziorvosokkal kötött szerződéseinek ellenőrzése.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Tanórán kívüli foglalkozások vizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

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



Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

21./ Napirendi pont: 

A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. V. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

22./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

23./ Napirendi pont: 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó, többször módosított 

18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 30. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

24./ Napirendi pont: 

Javaslatkérés a vagyonrendelet módosításához. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 31. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

25./ Napirendi pont: 

Állásfoglalás távhőszolgáltatási díjak meghatározásáról. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 32. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

26./ Napirendi pont: 

,,Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó EU 

Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 



Előterjesztés: 33. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

27./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 34. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

28./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Ipari Park hrsz. 1631 ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 35. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

29./ Napirendi pont: 

Határőrlaktanya igénylése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 36. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

30./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 37. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

31./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás a RÉGIÓHŐ Kft és a RAIFFEISEN BANK közötti beruházási hitelszerződés 

jóváhagyásához. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 38. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 39. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli 

ülésen tett javaslata) 

 

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: 

Május 31-én Szombathelyen részt vett a Megyeházán a szlovákiai magyarsággal foglalkozó 

könyv bemutatóján. 

 

Június 1-én Szombathelyen a Polgármesteri Hivatalban tartotta elnökségi ülését a 3. Járműipari és 

mechatronikai központ létrehozását megcélzó csoport és annak elnökségi ülése. 

 

Június 1-én került sor a Mental Health projekt keretében megrendezett konferenciára a Lipa 

Hotelben, amelyen Kardosné Kovács Márta képviselte az Önkormányzatot. 

 

Június 1-én a Polgármesteri Hivatal Refektóriumában rendezték meg a hagyományos 

pedagógusnapi ünnepségüket. A rendhagyó műsorral színesített rendezvényen elismeréseket és 

kitűntetéseket adott át a pedagógusoknak: Kiss Kálmánné, Doncsecz Istvánné, Tóth Györgyné 

„Arany Díszoklevelet”, Somfalvi László és Kiss Albertné „Vas Díszoklevelet” kapott. Balla 

Margit, Jandrasits Józsefné, Pintér Ferenc, Sebestyénné Németh Eszter és Kurucz Csilla Boglárka 

„A 2011/2012-es tanév pedagógusa Szentgotthárdon” elismerésben részesült. A legmagasabb 

elismerést, a Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat Vinkóné Dancsecs Ágnes kapta, akinek még 

előtte nap otthonában átadta a kitüntetést. Vinkóné Dancsecs Ágnes azóta elhunyt. Hiszi, hogy 

ezzel is örömet okoztak neki élete utolsó napjaiban. 

 

Június 2-án Heiligenkreuz im Wienerwald-ba látogatott Magyar László úrral, ahol találkoztak 

Maximilian Heim apát úrral és Richter igazgató úrral, akikkel körbejárták az anyakolostor 

épületét. 

 

Június 3-án tartották meg a városi gyereknapot, amelynek keretében sor került „Az én városom 

Szentgotthárd” című könyv bemutatójára, illetve a rajzpályázat eredményhirdetésére és a képek 

elárverezésére. Az árverezésből befolyt összegből a gyermekorvosi rendelőt kívánják támogatni. 

Ezúton megköszöni mindenkinek, aki tevékenyen részt vett a könyv előkészítésében, a 

szülőknek, a pedagógusoknak és természetesen minden gyermeknek. Külön köszönet jár azoknak 

a szentgotthárdi vállalkozóknak, akik felajánlásukkal támogatták a rajzpályázat díjazottjait. Itt 

van ,,Az én városom Szentgotthárd” című könyv tele gyermekrajzzal és gyermekgondolatokkal, 

versekkel és esszékkel.  

 

Június 4-én Tamaskó Gábor Tamás úrral és Talasz Gábor úrral az Őrségi Vízrendezési és 

Talajvédelmi társulat vezetőivel tárgyalt. 

Ezt követően a ciszterci kolostor felújításával kapcsolatosan folytattak megbeszéléseket. 

 

Június 5-én Dolgos Tibor úrral a Falco üzem vezetőjével, illetve a szentgotthárdi üzem 

területének tulajdonosával találkozott. 

A délelőtt folyamán részt vett az Allison Transmission Kft. ünnepségén. 

Délután Cseresnyés Péterrel, Nagykanizsa polgármesterével tárgyalt. 

 

Június 5-én Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr képviselte a várost a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság Rába projekttel kapcsolatos kooperációs értekezletén. Tanácsnok úr 

elmondta, hogy az igazgatóság kéri Szentgotthárd város lakosságától, hogy a gát környéki építési 



területen ne tartózkodjanak, ugyanis tilos és életveszélyes. Naponta ellátogat a két nagy projekt, a 

sportcsarnok és a gát építéséhez, sokan vannak, akik kutyát sétáltatva vagy a családdal megnézik 

az építési területet. Kér mindenkit, kellő távolságot tartson az építési területtől. 

 

Június 6-án Budapesten Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal részt vett a Duna Palotában 

megrendezett XI. Településüzemeltetési Országos Szakmai Konferencián. 

Ezt követően Jónás Judittal folytatott megbeszélést a Magyar Fejlesztési Bankban. 

A délután folyamán találkozott Fodor Zsolt igazgató úrral, az Allison Transmission Kft. 

vezetőjével. A banki tárgyaláson jelen volt Dr. Reisinger Richárd alpolgármester is.  

 

Június 6-án Virányi Balázs képviselő úr részt vett a Kőszegen megrendezett „A megújuló energia 

és a szakképzés” című konferencián. 

 

Június 7-én részt vett a IV. Magyarországi Klímacsúcson a Tomori Pál Főiskolán. 

Délután Szabó Zoltán ügyvezető igazgató úr megtisztelő meghívásának tett eleget és 

meglátogatta a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. pusztaszabolcsi karbantartó bázisát. 

 

Június 9-én Táplánszentkereszten rendezte meg a Vas Megyei Polgárőr szervezet polgárőr napi 

ünnepségét, amelyen Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot. 

 

Június 11-én ülésezett a Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága. 

 

Június 11-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, amelyen döntöttek arról, 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 című konstrukciójára. A projekt címe: 

„Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése”. 

 

Június 12-én Sárváron részt vett a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 

épületbővítéséhez kapcsolódó átadási ünnepségén, majd ezt követően tartották meg a Vasi 

TISZK ülését Sárváron. 

Délután a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Igazgatótanácsának soron következő 

ülése zajlott. 

 

Szintén június 12-én került sor a Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi ülésére, ahol Dr. 

Reisinger Richárd alpolgármester úr tette tiszteletét. 

 

Június 13-án a Bécsi Magyar Nagykövetségen részt vett azon a konferencián, amelynek célja az 

volt, hogy a határmenti kérdésekben eszmecserét folytassanak a határ mindkét oldalán lévő 

tisztviselők és polgármesterek. 

 

Június 14-én energetikai megbeszélések zajlottak. 

Délután a III. Béla Szakképző Iskolában a gyerekek bemutatták a Gyermek élményváros program 

keretében című ötletpályázatra elkészített munkáikat, amelyből a két ülés közti anyag után 

bővebb információt fognak hallani. 

 



Június 15-én elballagtak a SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. évfolyamának végzős 

diákjai. Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében a ballagóknak gratulál és a 

továbbtanuláshoz sok sikert és kitartást kíván. 

 

Június 16-án fogadta a Rába-vidékre érkező Szlovén Diplomaták Klubjának tagjait. 

 

Június 16-án Rönökön, illetve Csörötneken zajlottak nyárköszöntő rendezvények. 

 

Június 19-én egy villásreggelivel egybekötött beszélgetésre hívta a szentgotthárdi cégek és 

intézmények vezetőit, ahol beszámolt az első félévi történésekről, pályázatokról és azok pénzügyi 

hatásairól. 

Ezt követően részt vett a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rába projekttel kapcsolatos 

kooperációs értekezletén. 

 

Június 20-án Budapesten részt vett a Svájci Hozzájárulás Konferencia – Egy mérföldkő 

teljesítése című rendezvényen. Egy újabb svájci-magyar pályázati lehetőség körvonalazódik. 

 

Június 21-én tiszteletét tette a Lipa Hotelben a Szlovén Államiság Napja alkalmából 

megrendezett ünnepségen. 

 

Június 22-én Szentgotthárdon került sor a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ, 

mint Zalaegerszeg-Szentgotthárd-Szombathely térségi iparfejlesztési program nyitó 

konferenciájára. 

 

Június 23-án a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákjai sikeres érettségi vizsgával 

befejezték középiskolai tanulmányaikat. A továbbtanuláshoz, a választott pályához sok sikert, 

erőt, egészséget kíván. Bízik abban, hogy közülük sokan visszatérnek Szentgotthárd városba és a 

település fejlődését elősegítik. 

 

Június 25-én egy fő tett állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatal Refektóriumában. 

 

Június 26-án tartotta gyűlését az Idősügyi Tanács. 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 

Gépészeti és Mechatronikai Intézete közötti együttműködési megállapodás alapján folyó gépipari 

mérnök asszisztens képzésben a hallgatók Szentgotthárd történetében első alkalommal felsőfokú 

szakképesítést szereznek. 

 

Virányi Balázs: 

Múltkor szóba került a Kethelyi útnak a Mária utcától lefelé bal oldalon történő csövezése és a 

,,Válasz a képviselői felvetésekre” című részben kapott rá választ, amely nem viszi előbbre az 

ügyet. Olyan válasznak örülne, melyben le van írva az, hogy jelenleg hol tart a folyamat. Vannak 

vízjogi engedélyek tudomása szerint. Semmi nincs? Arra kellene válasz, hogyan lehet ezt 

összehozni. Rövid anyagot kér, hogy ez kb. mibe kerül, milyen lépéssorral lehetne megvalósítani 

és csinálják meg. 

 

 



Vadász József: 

Az elmúlt héten a megyei napilapban híradás jelent meg, hogy a megyében települések 

összegeket nyertek pályázatok útján, amivel a nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak a 

munkáját, anyagi lehetőségeit segíti az állam. Kérdezi, hogy ebben ők hibáztak-e, hogy nem 

adtak be pályázatot, vagy kizáró ok miatt nem tudott Szentgotthárd pályázni? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

A pályázatból a Szentgotthárdi Önkormányzat, Szentgotthárd városa ki van zárva, itt adóerő 

képességi mutatókat vizsgálnak elsősorban. A viszonylag magas helyi adóbevétel és a viszonylag 

alacsony lakosságszám hányadosaként magas összeg jön ki, úgyhogy be sem tudják e 

pályázatokat adni. Körmend, Szombathely beadta a pályázatát, ők adóerősség szempontjából más 

kategória, el tudnak indulni e pályázatokon, Szentgotthárd viszont nem. Nem hibázott sem a 

testület, sem más. 

 

Labritz Béla képviselő 14.00 órától van jelen az ülésen. 

 

Huszár Gábor: 

2000-től 300 millió Ft volt az adóerősség miatti elvonás, az iskoláknak járó fejkvótát nem kapták 

meg azzal, mintha az adóerősség befizetés lett volna. 1 és 2 milliárd Ft között van az összeg, amit 

Szentgotthárd befizetett a büdzsébe. Ezt a kompenzációt az önhibájukon kívül nehéz helyzetben 

lévő önkormányzatok kapják, azok kapják, akiknek Szentgotthárd befizet. A befolyó iparűzési 

adó a lakosságarányra vetítve az országos átlag felett van Szentgotthárdon. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az adóerőssége a városnak magas és hátrányos helyzetbe kerül a pályázó településekkel 

szemben. Az ÁSZ előterjesztés kapcsán intézkedési terv készült és az előterjesztésben 3 évre 

előre bent van a fizetési kötelezettségek várható nagysága, amely az idei évben közel 200 millió 

Ft, a jövő évben ez 314 millió Ft. Szentgotthárd útburkolat javítására vonatkozóan sikeres volt a 

közbeszerzési eljárás és a rábafüzesi kerékpárút útburkolata hamarosan el fog készülni. A 

városközpontban és a városrészeken az útburkolat javítások meg fognak történni 10,5 millió Ft 

értékben. Az IFA ellenőrzésére vonatkozóan ki vannak jelölve a szálláshely szolgáltatók, akik 

vizsgálatra kerülnek. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak volt olyan javaslata, hogy 

a fizető vendéglátók köréből is ennek a széles körben történő vizsgálatát javasolják. 

 

Dömötör Sándor: 

Az előterjesztésben a Műszaki Iroda szerepelteti az önkormányzati területen lévő fák szakértői 

vizsgálatát. A Ligetben nemcsak a frissen ültetett fák egy része nem hajtott ki tavasszal, hanem az 

öreg fák egy része is elszáradt. Annak idején Bugán alpolgármester jelezte, ha feltöltésre kerül a 

terület 30-40 cm vastagságban, akkor körülötte olyan tányért kell képezni, amely kavicsággyal 

megszórva vízáteresztő szellőző réteget képez. Egy-két fa esetén ez megtörtént, de azon fáknál, 

ahol agyagos feltöltés után megtörtént, kiszáradtak. Kaszálás történt a Ligetben, a lósóska- és 

fehér lóhere tenger eltűnt. Nagyszülők, szülők említették, hogy örömmel vették és a gyerekek 

élvezettel használják a Liget minden játszó eszközét, kicsit ezt kevesellik. Az egész Liget 

területén nincs illemhely. Felvetették, lenne-e arra lehetőség, hogy a transzformátorház mögötti 

részre mobilvécét kihelyeznének, ez a tavasztól őszig terjedő időszakra vonatkozna. 

 

 



Huszár Gábor: 

A Liget tervezésénél súlyos hibák történtek. Amikor felállt a testület, sokszor kimentek arra a 

területre és próbáltak hadakozni, hogy ezt másképpen gondolják. Elfogadott terv és elkészítési 

ütem volt. Fekete úrral sok mindent próbáltak elkövetni, hogy ott változások történjenek. A fák 

nem azért száradtak ki, hogy körülöttük kavicságy kialakult, azért nem lett beletéve a kavicságy 

vagy lett kiszedve, mert a vizet folyamatosan szivattyúzni kellett, a fák gyökere folyamatosan 

vízben állt. 

 

Fekete Tamás: 

Kedden történt egy garanciális bejárás a Ligetben, a kivitelező képviselőjét odahívták, fel lett 

hozva a fák problémája, ők nem ismerik el a hibát. Az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetést 

egy szakaszon megoldotta, azóta ott víz nem gyülemlik fel. Valamivel több mint egyéves 

garanciális bejárás volt ez, a garanciális munkákat el fogják végezni. 

 

Huszár Gábor: 

Körbead egy papírt, van itt egy olyan Kft, aki ultrahangos módszerrel körbeveszi a fa kerületét és 

mm-re pontosan meg tudja mutatni a fa belső állagát. 635 ezer Ft-os szerződést ma írt alá, 

Szentgotthárd Liget, várkerti rész és minden balesetveszélyes nagy fa feltérképezésre kerül. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

138/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

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

beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 14.13 órakor megszakítja a nyílt ülést és 

közmeghallgatást rendel el, 14.50 órakor, a közmeghallgatás végén nyílt ülésen folytatja a 

képviselő-testület a munkáját. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A településrészek helyzetének vizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

Máriaújfalu városrész vonatkozásában becsült számokat tudtak megadni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 



139/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városrészek helyzete című 

előterjesztést elfogadja. Elrendeli, hogy ezt a témát a továbbiakban is napirendre kell tűzni. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő időszakra a településrészekre vonatkozóan 

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Cselekvési tervet fogadja el. 

 

 

Határidő: az 1.) pontra 2016. júniusi testületi ülés 

a 2.) pontra folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Elnöki beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Hangsúlyozza az Idősügyi Tanács működésének a jóságát. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

140/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 

Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 

tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért. 

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló az oktatási intézmények 2011/2012-es tanévéről, különös tekintettel a két tanítási 

nyelvű képzésre, a szlovén oktatás helyzetére, továbbá az oktatási intézmények helyzetéről a 

2012/2013. tanévkezdés előtt. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

A kormányzat oktatáspolitikája a természettudományos képzések irányába megy el, meg kellene 

vizsgálniuk annak a lehetőségét, hogy a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben egy emelt 



szintű természettudományos specializációt indítsanak el. Gondol itt emelt matematika képzésre, 

vagy kémia-fizika képzésre összevonva, a két tanítási nyelvű képzéseiket megtartják. Egyéni 

képviselői indítványként javasolja elfogadásra az általa elmondottakat. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

141/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az oktatási 

intézmények 2011/2012-es tanévéről, különös tekintettel a két tanítási nyelvű képzésre, a 

szlovén oktatás helyzetére, továbbá az oktatási intézmények helyzetéről a 2012/2013. 

tanévkezdés előtt.” című beszámolót megismerte és a III. Béla Szakképzőre vonatkozóan 

elfogadja. A Képviselő – testület  a SZOI és a SZEOB vonatkozásában a Beszámolókat 

megismerte és elfogadásra ajánlja azokat a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára azzal, hogy a SZOI részére írják elő, hogy az 

intézmény tekintetében meg kell vizsgálni  egy természettudományos irányultságú osztály vagy 

csoport indításának lehetőségét felmenő rendszerben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a szakképzés és az oktatás Ipari Park fejlesztéséhez való kapcsolódásáról. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Vannak olyan szakmák, melyek hiányszakmának számítanak Szentgotthárdon, ezzé vált a szövő 

szakmai is. A III. Béla Szakképző Iskola számára a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

javasolja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy milyen szakmák, hiányszakmák indíthatók az 

iskolában. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

142/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szakképzés és az oktatás Ipari 

Park fejlesztéséhez való kapcsolódásáról” szóló beszámolót megismerte és elfogadja az alábbi 

kiegészítéssel: a III. Béla Szakképző Iskolának a hiányszakmaként jelzett szakmák 

vonatkozásában is meg kell vizsgálnia a képzések indításának a lehetőségét – ennek kapcsán 

együtt kellene működni a Munkaügyi Kirendeltséggel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 



Bedics Sándor igazgató 

   Balogh Éva mb. igazgató 
 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Az Alapító Okirat módosítása új szakmák bevonását teszi lehetővé. 60 millió Ft pályázati 

pénzből elkészültek szaktantermek, laboratóriumok, ahol a szakmák beintegrálhatók, melyek 

most az Ipari Park fejlesztés nyomán a jövőben szükségesek lesznek. Anyagi igényt nem fog a 

fenntartótól követelni a pályázat, az Alapító Okiratot ki kell egészíteni. Az Alapító Okiratba 

bekerülő szakképesítések: gépi forgácsoló és CAD-CAM informatikus. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

143/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Kollégium Alapító Okiratának kiegészítését az Előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerint 

egységes formában jóváhagyja azzal, hogy a módosítás csak azt követően lép hatályba, miután a 

Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének szakvéleménye megerősíti: a 

módosítás a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A független 

közoktatási szakértő és a Kormányhivatal szakvéleményének bekérésére felkéri a Kistérségi 

Irodát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Bedics Sándor igazgató 

  Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

144/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



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

Kollégium részére 7 millió forint előrehozott intézményi finanszírozást biztosít a 2012. évi 

költségvetésében, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény részére elfogadott 

fenntartói támogatás terhére az intézménynél folyamatban lévő  „Helthy Youth”, a Középiskolák 

Egészséges Életmód Hálózata projekt megvalósítása során felmerült költségek előfinanszírozási 

kötelezettsége miatt keletkezett pénzügyi nehézségek kezelésére. 

 

Határidő: utalásra: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Bedics Sándor igazgató 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Hosszasan vitatkozott a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a kérelmen, a Könyvtár azt 

kérte, hogy a rábatótfalui tagóvoda épületébe települhessen át. Két épületbe vennének szét 

önkormányzati feladatot, a költségvetésben sok mindenre kell pénzt biztosítaniuk. A bizottság 

költség takarékossági szempontból döntött úgy, hogy nem kellene támogatnia az újabb kiadást. 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén arra kaptak választ, hogy a 

100 ezer Ft elegendő az átköltözés elkezdéséhez, egy telephelyen fog a Könyvtár továbbra is 

működni. 

 

Labritz Béla: 

Meg kell oldani a problémát és a Könyvtár vezetője hozzájárul, maximálisan egyetért a 

gondolattal. Jelenleg olyan helyiséget foglal el a fiókkönyvtár, ami a felnövekvőben lévő 

kulturális csoportok működését veszélyezteti, nincs öltöző, nincs elkülönült, klubfoglalkozásra 

alkalmas helyiség. Kisebb rendezvények alkalmával helyiség kell ahhoz, hogy vendéglátó ipari 

tevékenységet is lehessen folytatni, ezt felismerte a Városi Könyvtár vezetője. Lehetősége van, 

hogy a bezárt óvodának egy részébe beköltözzön. 

 

Huszár Gábor: 

Kérdezi, miért gondolta a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, hogy itt két telephely 

lesz? 

 

Virányi Balázs: 

A két telephely téma arra vonatkozik, hogy közösségi színtérként Rábatótfalu városrészen úgy 

látják, hogy nem kellene széjjelszedni. Elhangzottak más érvek és ellenérvek a témával 

kapcsolatosan, nemcsak az, amit a Könyvtár igazgatója ködösen leírt: ,,Ennélfogva a Könyvtár 

működése, különösen az informatikai eszközök használata nem zavartalan.” Ez az indok a 



költözésre. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt mondta, ha a bezárt óvoda egy 

részét használják, a bezárt óvoda avulni fog, mint eddig, csak a lehetőségeik annak a későbbi más 

hasznosítására kevésbé lesznek meg, hogy egy részében lesz a Könyvtár. Ha van közösségi 

színtér Rábatótfaluban klubként, akkor a Könyvtár teljesen odavaló. Erre a bizottsági ülésen tőle 

javaslat elhangzott, hogy zavarja az öltözködést, a városrészi önkormányzati munkát, a söntés 

kialakítást, akkor költözzön fel az emeletre. Az emeleti rész kialakításához évekkel ezelőtt több 

100 ezer Ft-nyi anyagbeszerzés történt és nem lett kialakítva. Legyen kialakítva, költözzön fel a 

Könyvtár és abban a közösségi színtérben egy ilyen szintű kulturális tevékenység is helyet kap. 

Elhangzott az is a bizottsági ülésen, hogy amikor bálozások mennek, cudar világ van, el lehet 

képzelni, egy bálban hajnaltájon mik történhetnek. Akik bérbe adják, használják, vegyék 

tudomásul, hogy ott helye van ennek a kulturális tevékenységnek és vigyázzanak rá. Szerinte e 

helyiséget az emeleten ki lehetne alakítani, különálló helyiség a többitől. A Városi Könyvtár 

vezetője fűtés szakaszolásról és ilyesmiről szól, nem javasolja, hogy ne fűtsék az egész területet, 

mert felette lakások vannak és vízcsövek mennek fel a falakba. Vannak műszaki kérdések, 

melyeket ehhez meg kell oldani. 100 ezer Ft-ból állítja, egy putriba menne be a Könyvtár. 

 

Huszár Gábor: 

Némi igazság van Virányi képviselő hozzászólásában, a másik oldalnak is vannak alapigazságai.  

 

Labritz Béla: 

6 évvel ezelőtt kezdődött egy kezdeményezés, a Művelődési Ház emeletén a Szlovén Kisebbségi 

Önkormányzat részére egy iroda kialakításáról lett volna szó, amely anyagi okok miatt 

megtorpant. A fűtés korszerűsítés ez évben Virányi képviselő vezetésével megtörtént új kazán 

beszerzésével. A szlovén kisebbségi tér kialakítása kapcsán fennmaradt 300 ezer Ft körüli összeg, 

egy építési vállalkozó ezt nyilvántartotta és a városrésznek tartozik ezzel. A vállalkozó új 

állapotú nyílászáróit a rábatótfalusi Művelődési Ház rendelkezésére bocsátja, beépíti, megoldódik 

ez a rész. Tervbe vették ezen nyílászárók kiépítését, amire ez az összeg elfogyott volna, 400-500 

ezer Ft körüli összeg, e pénz megmarad, folytatják a lábazat szigetelését, illetve a külső 

felújítással. Az orvosi rendelő és a kulturális térnek az elkülönítése fűtés szempontjából már 

megtörtént reményei szerint. 3 éve nem volt bál a Művelődési Házban. Pezsgő kulturális élet 

kezd kialakulni, ezért jött szóba a Könyvtárnak az áthelyezése a volt óvoda területére. A volt 

óvodának egyik részéről van szó. 

 

Dr. Haragh László: 

Az intézmény elköltözne előző helyéről, van egy használaton kívüli épület, amely állagában 

romlik. Az átköltözés költsége méltányos, melyet támogat. 

 

Huszár Gábor: 

Itt nem a 100 ezer Ft-on van a probléma. Az aggály a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság részéről, hogy az épület esetleg egyben hasznosításra kerülhet, annak egyik részében 

bekerül a Könyvtár, hogy fogják onnan kitenni. A temperálást ott továbbra is meg kell oldani, 

vagy annak a leválasztása milyen költségekkel jár. 

 

Virányi Balázs: 

Labritz képviselő ezt rosszul tudja. A PKKE jogelődjénél, a Művelődési Háznál dolgozott régen 

és látta a fél millió Ft értékű számlákat, amin a fűtéshez meg lettek vásárolva az anyagok. Csak ki 

kellene alakítani. Gipszkarton, burkolat, fűtésszerelvények, radiátorok, csövek, szelepek, minden 



meg lett vásárolva. A számlát meg tudja mutatni. Ezen anyagok épüljenek be. Látja, hogy Labritz 

képviselőék nem gondolkodtak az emeleti rész hasznosításában. Hasznosítva lenne az is, csak 

kerüljön bele az anyag, ami már megvan. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Az anyagok, melyeket annak idején felvittek az emeletre a Művelődési Házban, ezeket ellopták. 

Egy darab nincsen meg belőlük, mind meg kell venni újra. Arról volt szó, hogy a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat fog oda felköltözni és nem a Városi Könyvtár. Így ezt a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzattal le kell egyeztetni, ezen Önkormányzatnak az álláspontja, úgy 

tudják, hogy az emeleti részt ha ki lehet alakítani és lesz hozzá pénzük, az ő helyük lesz. Az 

óvoda hasznosításával kapcsolatban elmondja, amikor a rábatótfalusi tagóvodát megszűntették, 

akkor az akkori Szlovén Kisebbségi Önkormányzat azzal járult hozzá a tagóvoda megszűnéséhez, 

hogy a volt óvodának csak rábatótfalusi közösségi célokra van lehetőség a hasznosítására, tehát 

adott szavuk van, ami miatt a kisebbségi önkormányzatnál annak idején azt mondták hogy 

„rendben van, így tudomásul veszik”. Akármilyen célra az óvodát majd nem lehet hasznosítani, 

lakások kialakítására sem, mert nem így egyeztek meg a Kisebbséggel annak idején.  

 

Virányi Balázs: 

Ettől semmi nem változik. Ha a Kisebbségi Önkormányzat szeretett volna felköltözni az 

emeletre, az elmúlt 10 évben megtette volna, de nem történt meg és eltelt 10 év. El tudna fogadni 

az óvodával egy komplex közösségi hasznosítást, nem azt, hogy az első 2 helyiséget használják, a 

többivel lesz ami lesz, de nincsen ilyen igény. A Könyvtárat akarják oda beletenni, de ennek már 

van helye itt. A realitás talaja ez. 

 

Huszár Gábor: 

Amikor a bal oldalsó Könyvtár helyiségbe számítógépek kerültek, lezárásra került, ezért nem 

lehet arra a célra használni, ami az elmúlt időszakban úgymond megtűrt tevékenység volt a 

Könyvtár részben. El kell vinni a Könyvtárat egy olyan helyre, ahol zavartalanul működik, azt 

pedig belső közösségi használatra át kell adni helyiséghasználat céljából. Támogatja ezt az 

elképzelést. 

 

Vadász József: 

Kérdezi, hogy lehet-e egyeztetni a Szlovén Önkormányzattal, a Városrészi Önkormányzattal és a 

Könyvtárral? 

 

Virányi Balázs: 

Ha itt az a probléma, hogy a 2-3 db számítógép hozzáférhető, akkor elzárható helyre kell tenni. A 

Színházban a hangtechnikáját elzárja, ugyanezt teszi. Ezért költözni? Nem érti. 

 

Labritz Béla: 

A színpad mellett öltöző van. A táncosok eddig a színpad előtt öltöztek, a gyerekek a színpadon, 

a folyosón, a mosdóban öltöztek, hadd öltözzenek ott, ahol kell. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

rábatótfalui fiókkönyvtár a volt rábatótfalui tagóvoda épületébe (Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145.) 

költözzön, azzal, hogy a költözéssel kapcsolatban felmerülő költségekhez legfeljebb bruttó 100 

ezer forintot biztosít a működési céltartalék intézményi karbantartás keret terhére. 

 

Határidő: azonnal, a munkálatok és a költözés befejezésére: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Gábor László irodavezető 

             Somorjainé D. Zsuzsanna irodavezető 

  Fekete Tamás irodavezető 

 Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Alapító Okiratának módosítását az Előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerint, egységes 

formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

              Molnár Piroska igazgató 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár igazgatóját, hogy az intézményi dokumentumokban a fiókkönyvtár változással 

kapcsolatos módosításokat vezesse át. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

 

4./ Napirendi pont: 

RÉGIÓHŐ Kft ügyvezetője és Felügyelő Bizottsági tagja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Virányi Balázs: 

A határozati javaslat 2./ pontjánál kéri a szavazásból kizárását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

146/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség miatt a 

,,RÉGIÓHŐ Kft ügyvezetője és Felügyelő Bizottsági tagja” előterjesztésnél Virányi Balázs 

képviselőt a határozati javaslat 2./ pontját érintő döntéshozatalból kizárja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

147/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

KFT ügyvezetőjévé további öt évre Németh Istvánt válasszák meg. 

 

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

RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottsági tagja Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről Virányi 

Balázs képviselő legyen. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Testvérvárosi találkozó 2013. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

148/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

Európa a polgárokért program keretében a 2013. augusztus 20-i városi ünnepségekhez 

kapcsolódó testvérvárosi találkozó megrendezésére. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesületet a pályázat megírására, és a végleges adatokkal a Képviselő-testület 

elé terjesztésére. 

 

Határidő a pályázat elkészítésére: 2012. augusztus 21. 

Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 Takács Adrienn pályázati referens 

 Kiss Éva elnök 

 

 

6./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2012. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

149/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett és elfogadott „Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület rendezvénykeret” címén lévő 1 millió forintos összeg átutalható a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire 

használhatja fel úgy, hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület elszámol az Önkormányzat 

felé. 

 

Határidő: közlésre azonnal, utalásra 2012. július 26., elszámolásra 2012. augusztus 3. 

Felelős: Kiss Éva elnök 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető  

 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Szentgotthárdi Civil Fórum nem 

támogatta a rábatótfalusi városrész kérelmét, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága 100 ezer Ft támogatást javasolt az Alapból megítélni. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azon megfontolásból nem javasolta Rábatótfalu 

városrész kérelmének támogatását, áprilisban döntött a testület arról, hogy mely városrészt 

mekkora összeggel támogat. Akkor a rábakethelyi városrész nem kért támogatást, most adott be 

támogatást. Javaslata, ha marad az Alapban, osszák fel a városrészek között egyelő arányban. 

Más városrészek szempontjából előnytelen lenne, hogy egy városrész kiemelt, magasabb 

összeggel lenne támogatva. 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága úgy látta, hogy a két rendezvény 

programjainak a finanszírozásához szükség van erre az összegre, Rábakethely városrészen a 190 

ezer Ft összegre. Rábatótfaluban a 100 ezer Ft támogatásra szintén szükség van a program 

megvalósításához. 

 

Labritz Béla: 

A 7 vend szlovén községben ez évben emlékmű kerül felállításra a faluból elszármazottak 

emlékezetére. Rábatótfaluban augusztus 11-12-én a falunap megrendezésre kerül, egy szlovén 

misén kerül átadásra az emlékmű, amely a Rábatótfaluból elszármazottak emlékére épült. E 

szlovén pap megvendégelésére, ellátására, a vendégek ellátására, illetve másnap a falunap 

megrendezésének a költsége címén kértek támogatást. Az áprilisban megszavazott 150 ezer Ft a 

rendezvénysátor bérleti díját fedezné. 

 



Huszár Gábor: 

Ha az Egyéb kérelmek d.) pontban a testület elfogadja a rábakethelyi kérvényt, a 190 ezer Ft-ot, 

akkor a rábatótfalusi városrészen egyéni képviselői indítványként 40 ezer Ft-ot fog feltenni 

szavazásra, miután 150 ezer Ft-ot a rábatótfalusiak már kaptak. 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

A legutóbbi alkalommal a Máriaújfalusi Városrészi Önkormányzat adott be kérelmet, a 

Máriaújfaluért Egyesület is, a két kérelem össze lett mosva, összesen 120 ezer Ft-ot kaptak az 

Idősek Karácsonya rendezvényre és a falunapra, valamint a kultúrház kifestésére. Úgy gondolja, 

nekik is járna pénz. A 120 ezer Ft-ból nehéz lesz a két programot megvalósítani. 

 

Huszár Gábor: 

Sütő képviselőnek mondja, nincs itt most kérvénye a máriaújfalusi városrésznek. 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

Méltánytalannak tartotta volna, áprilisban beadták a kérelmet, ennyit kaptak, nagy nehezen 

elfogadták. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Van egy elvi megállapodás, a városrészeknek az áprilisi ülésen ítéli meg a testület az összegeket. 

Minden városrész mértékletes volt a kérelménél. Az Alap az előző évihez képest kevesebb, 

mértékletességre kell törekedniük. 

 

Huszár Gábor: 

Nemes kezdeményezés, amit Labritz és Sütő képviselő mond, de ha a büdzsében marad összeg, 

megnézik, hogyan tudják a városrészek felé letenni. 

 

Virányi Balázs: 

Ez úgy korrekt, ha a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel a 

polgármester szavazásra. Ne aprózzák fel, majd a maradvány pénzre csináljanak újabb elosztást, 

Sütő képviselőtársa is erre célzott. 

 

Huszár Gábor: 

Egyelőre az ülést még ő vezeti, a szavazási sorrend a polgármester joga. Az egyéni képviselői 

indítványt elsőbbségben kell részesíteni. Végigviszi a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság javaslatát, ha elfogadja a testület az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága javaslatát, akkor egyéni indítvánnyal 40 ezer Ft-ot be fog javasolni Rábatótfalunak. 

 

A képviselő-testület a határozati javaslat 1./ e.) pontjában 4 igen szavazattal és 5 nem szavazattal 

nem fogadta el Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat kérelmének 190 ezer Ft-tal 

történő támogatását. 

 

A képviselő-testület a határozat 1./ a.) pontját egyhangúlag elfogadva, 1./ b.), c.) és d.) pontjait 8 

igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatva, e.) pontját 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, 

f.) pontját 5 igen szavazattal és 4 nem szavazattal elfogadva a határozatot az alábbiak szerint 

hozza meg: 

 



150/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

terhére az Előterjesztés mellékletei szerinti kérelmekben meghatározott célok megvalósítása 

érdekében  

 

a) A Synergy Fitness SE Szentgotthárd kérelmét a képviselő-testület 100.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

b) A Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület kérelmét a képviselő-testület 

70.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. szeptember 31.; 

 

c) A Szentgotthárdért Közalapítvány kérelmét a képviselő-testület 100.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. július 31.; 

 

d) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör kérelmét a képviselő-testület 50.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

e) A Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzata kérelmét a képviselő-

testület az adventi hangverseny és az idősek karácsonya tekintetében összesen 150 ezer 

Ft-tal támogatja., 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap 

keretből a Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat kérelmét most nem 

támogatja. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 15.46 órától 16.12 óráig ülésszünetet rendel 

el, mely alatt a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli bizottsági ülést tart. 

 

 

8./ Napirendi pont: 

A VASI TISZK kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

151/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási 

nehézségeire tekintettel nem tudja biztosítani a kért előleget a VASI TISZK TIOP-3.1.1-09/1-

2009-0026 számú pályázatához. 

 

Határidő: közlésre: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

              Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

9./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai 

eljárás szabályainak meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Az ő olvasatában jobban nézne ki, ha nem a törvényességet, hanem Magyarország Alkotmányát 

írnák az első sorban. Felolvassa az 1. számú melléklet 1. pontjának első mondatát, a 

törvényesség, szerinte az alkotmányosság jobb lenne. Az itt élő közösség helyett pedig a nemzeti 

közösségek, van itt magyar, vend, szlovén, német. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Igen, csak kicsit cizellálni kell. Az alkotmányosság és törvényesség, a kettő nem tér el egymástól, 

akkor inkább írják azt, hogy az alaptörvénynek megfelelően a törvényesség keretei között, mert a 

törvényesség azért törvényesség. Az itt élő közösségben szerinte mindenki benne van, a 

nemzetiségek és a magyar közösség is. Szerinte ez jól van így. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

A hivatásetikai kódexben egy alkalommal kerül említésre az ügyfél szó, miközben a 

közszolgálatiság, köztisztviselői jogviszony és az önkormányzati szolgálat az itt élő közösség 

érdekeit kell hogy szolgálja. Szóba kerül, hogy a köztisztviselő nem drogozhat, nem folytathat 

italozó életmódot, de az ügyféllel szembeni viselkedésnormáknak a lefektetése nem jelenik meg a 

kódexben. Ami a saját hiányossága, hogy ennek ellenére nem dolgozott ki egy ilyesfajta 

kiegészítést. Ezt ajánlja a testület figyelmébe. A 4. pontban annyi van megemlítve, hogy a 

köztisztviselőnek együttműködőnek kell lennie az ügyfelekkel. Javasolja a testületnek, hogy 

térjenek vissza erre részletesebb szabályozással. 

 

Huszár Gábor: 

A 8. pontban számára ez teljesen egyértelmű. 

 



Dr. Haragh László: 

Jogi végzettség hiányában nem érzi, hogy az alkotmány és a törvényesség nem ugyanazt a dolgot 

fedi. Ha a jegyző azt mondja, hogy a törvényesség pontosabb, elfogadja. A nemzeti közösséggel 

megszólítanák az itt élő vendeket, szlovéneket, szeretné, ha a nemzeti közösség bent maradna.  

 

Dr. Csanaki Eszter: 

Az ügyfél kérdéskörére reagál. Az ügyfél szűk kategória. A közigazgatási hatósági eljárásról 

szóló törvény jelenleg ami az ügyfél fogalmát definiálja. Az ügyfél a közigazgatásban és az 

egyedi hatósági ügyekben használatos. E törvény az ügyfél széles kategóriáját határozza meg, de 

a köztisztviselők nagy része nemcsak egyedi hatósági ügyekkel foglalkozik, hanem más 

ügyekkel, ahol az eljárásoknak az alanya nem mindig ügyfél. Ha szűkebben értelmezik, akkor 

csak az egyedi hatósági ügyeknél használják. Mivel ez egy általános hivatásetikai alapelveket 

szabályozó dokumentum, az egész lakosságot kellene tekinteni. Az ügyfél kategóriánál szélesebb 

a lakosság kategóriája. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

152/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait az 

előterjesztés melléklete szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: az 1. pont így szóljon: „1.) 

A köztisztviselő köteles a munkáját a hivatali eskünek megfelelően, a törvényesség keretei 

között, Szentgotthárd Város Önkormányzata és az itt élő nemzeti közösség érdekei iránti 

elkötelezettséggel végezni.” 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

előterjesztés mellékletét a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatához mellékletként 

csatolja. 

 

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

A Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd köztisztviselőivel szemben támasztott 

hivatásetikai alapelvek 

 

Általános magatartási normák 

 

1. A köztisztviselő köteles a munkáját a hivatali eskünek megfelelően, a törvényesség 

keretei között, Szentgotthárd Város Önkormányzata és az itt élő közösség érdekei iránti 

elkötelezettséggel végezni. 



2. A köztisztviselő munkája során köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni, a 

jogszerűséget maradéktalanul érvényesíteni.  
 

 

3. A köztisztviselő köteles a munkáját a legjobb szakmai tudásának megfelelően végezni, 

feladatait a határidők pontos megtartásával végrehajtani. Köteles szakmai tudását 

folyamatosan fejlesztenie szükséges. 

 

4. A köztisztviselőnek munkája során együttműködőnek kell lennie az ügyfelekkel, a 

munkatársaival, más hatóságok vezetőivel és ügyintézőivel. 

 

5. A köztisztviselő munkájában az egyenlő elbánás elvének kell érvényesülnie: a 

közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtája megengedhetetlen. 

 

6. A köztisztviselő tevékenységének pártatlannak és függetlennek kell lennie, tartózkodnia 

kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja személyes, 

családi, politikai, vagy anyagi érdek. 

 

7. A köztisztviselőnek vissza kell utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, 

amely az előírásoktól való eltérésre irányul. El kell utasítania a korrupciót, annak 

valamennyi formája ellen fel kell lépnie.  

 

8. A Hivatal működéséhez a közbizalom elengedhetetlenül szükséges, A közbizalom súlyos 

veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthető különösen:  

 ha a köztisztviselő szándékos vagy súlyos következménnyel járó gondatlan 

bűncselekményt követ el, 

 ha botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét 

környezetében elvesztette,  

 ha kábítószert, vagy más tudatmódosító szert fogyaszt. 

 

II. A vezetőkkel szemben támasztott különös hivatásetikai követelmények 

A Hivatal vezető-beosztású köztisztviselőinek az I. cím alatt meghatározott általános 

magatartási normák teljesítésén túl az alábbi speciális követelményeknek is eleget kell 

tenniük 

 

9. A feladatok, megbízások, utasítások kiadásánál - melyek sikeres vagy sikertelen 

végrehajtásáért a felelősség őket terheli - törekedjenek az egyértelműségre, a 

tárgyilagosságra és a megfelelő hangnem használatára. 

 

10. Az elvégzendő munka jellegétől, illetve a helyzet adta lehetőségektől függően kérjék ki és 

vegyék figyelembe munkatársaik véleményét, ötleteit, javaslatait. 

 

11. A hatékony és eredményes munkavégzés érdekében éljenek számonkérési 

kötelezettségükkel. 

 



12. A munkahelyi problémák és konfliktusok feloldásában kellő tapintattal, empátiával és 

körültekintéssel, de határozottan és késlekedés nélkül járjanak el. 

 

III. A hivatásetikai eljárás szabályai 

13. Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai szabályokat, etikai vagy fegyelmi 

felelősséggel tartozik. 

14. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a hivatásetikai követelményeket megsértő 

köztisztviselővel szemben kiszabható figyelmeztetéséről, súlyosabb esetben a 

megrovásról. 

15. A hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése gyanuja esetén etikai eljárás 

lefolytatásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója az eset tudomására jutásától számított egy 

hónapon belül intézkedhet. Az eljárás lefolytatására háromtagú bizottságot jelöl ki, 

melynek feladata a hivatásetikai elvek megsértése körülményeinek és következményeinek 

feltárása, vizsgálati eredmények összegzése, szükség esetén javaslattétel az elkövető 

köztisztviselővel szemben kiszabható III. 14. pont szerinti büntetésre. A vizsgálat során az 

eljárás alá vont köztisztviselőt meg kell hallgatni, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A bizottság javaslatát minősített többséggel hozza meg. 

16. A köztisztviselő a III. 14. pont szerinti büntetés kiszabása esetén – amennyiben fegyelmi 

eljárásra nem kerül sor- a Kttv. 238. § (1) bekezdése értelmében bírósághoz fordulhat. 

17. Amennyiben a köztisztviselő magatartása, vagy annak következménye megalapozza a 

köztisztviselő fegyelmi felelősségét, a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

kezdeményezésére a fegyelmi eljárást a Kttv. szabályai szerint kell lefolytatni. 

Szentgotthárd, 2012. június 27. 

 

10./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési szabályzat módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

153/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

melléklete szerint fogadja el Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 

– ezzel egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint fogadja el, a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát - ezzel 

egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

11./ Napirendi pont: 

Az ÁSZ intézkedési terv végrehajtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Elmúlt hónapban terítékre került, hogy milyen pontok szerint kell végrehajtani az intézkedési 

tervet. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

154/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyelőre egyetért a 

folyószámlahitel felvételével és ennek érdekében a szükséges közbeszerzési eljárás 

megindításával. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámlahitel hosszú távú 

kötelezettséggé alakítása ügyében elfogadja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

Cselekvési Tervet és felkéri a polgármestert annak végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

155/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a villamos energia beszerzése 

kapcsán egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

csatlakozási szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary Kft, mint független energia szakértő 

szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció 

kihasználása érdekében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó szerveződéshez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 



 

 

13./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete az 1991. év után létrehozott, a Zrt-be nem 

apportált víziközművek üzemeltetésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

156/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-be nem apportált 

ivóvíz víziközművek vonatkozásában az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt 

üzemeltetési szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás irodavezető 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Készfizető kezességvállalás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

157/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) kérelmét támogatja, ezáltal Szentgotthárd Város 

Önkormányzata készfizető kezességet vállal az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által 

felveendő 16.000 e/Ft összegű folyószámlahitel és járulékai visszafizetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Vass József Igazgató 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Megállapodás fizetendő ,,egyéb hozzájárulás” felhasználásáról. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 



 

Huszár Gábor: 

A hónap közepén az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat két vezetője járt itt. A 

költségvetésbe nincs betervezve az 1.045 ezer Ft összeg, a központi büdzséből kevesebb pénzt 

kapott az Őrségi Vízrendezési Társulat. Fekete úrral leszögezték a két cég vezetője felé, olyan 

szerződés lesz, ha a testület megadja az 1.045 ezer Ft összeget, méterre pontosan kérik, hol mikor 

és milyen munkálatokat fog a Társulat elvégezni ezen összegből, valamint amit a Társulat esetleg 

pályázati úton hozzá tud tenni. Ne menjenek bele abba a parttalan vitába, hogy a Társulat az 

elmúlt időszakban mit nem tett meg. Nézzék meg, hogy a most rendelkezésre álló összegből a 

testület ellenőrizve milyen feladatokat tud a Társulattal elvégeztetni. 

 

Vadász József: 

Ismeri, milyen állapotban vannak a vízfolyásaik. Az összeg felhasználása Szentgotthárd területén 

kell hogy megtörténjen, az Önkormányzat a Műszaki Irodával dolgozzon ki egy tervet és a 

területileg illetékes önkormányzati képviselővel, hogy folyamatában ellenőrizze le a munkák 

megtörténtét és hogy milyen hatékonysággal történik. Ő vállalja a munka azon részét, ami az ő 

részére esik. 

 

Dömötör Sándor: 

A Szentgotthárd környékén gazdálkodók szemében ez a Társulat fantomcégnek tűnt az elmúlt 

évek során. Most mi a garancia arra, hogy a feladatokat el fogja végezni a Társulat? Utoljára a 

Zsida patak partján látta őket egy kis vakarózáson, az elmúlt évben ezt a Társulatot 

megszűntették, mindenki várta, hogy egy megyei szerv át fogja venni az ő szerepüket, de ha 

ugyanazok folytatják, nem tudja, mekkora lesz a bizalom feléjük. 

 

Huszár Gábor: 

A Társulatba mindig fizettek be összeget, csak ment a nagykalapba és nem tudták, mit végeznek 

el, mert nem volt hozzá jogosítványuk. Tavaly az Önkormányzat azért nem fizetett, mert a 

kormány úgy rendelkezett, hogy nem kell befizetni az önkormányzatoknak és az 

állampolgároknak, hanem ő a központi büdzséből hozzáteszi a részt, amiből ezeknek a 

területeknek az ellátása biztosított. Az idén kiderült, ez 30-40 %-a annak, ami a teljes 

működéshez kell. A Társulat megszűntetéséről nem volt szó. Tavaly részt vett év elején az 

egyeztetésen, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Társullathoz hozzáteszik ezt a működést és együtt 

fogják irányítani, ez a cég egységes irányítás alá fog belépni. Az Őrségi Vízrendezési Társulás 

amit központi keretből kap, köszönő viszonyban nincs azzal, amiből a munkálatoknak hozzá 

tudna állni. Ezért mondták Fekete úrral az igazgatóknak, hogy megtehetik, nem adnak, de adnak, 

viszont méterre pontosan kérik, hogy Szentgotthárd területén hol és mennyi munkát végeznek el.  

 

Dömötör Sándor: 

Ha látná, hogy a Társulatnak van racionális gondolkodása arról, hogy milyen munkákat hol és 

hogyan végezzen el, más lenne a helyzet. Ne Szombathelyről küldenek le gépeket, hanem 

helyben vannak gépek. 

 

Huszár Gábor: 

Egyetért, de tudomásul kell venni, hogy e cégnek vannak speciális gépei, láncos kotrógép, ami 

nincs másnak. Bizottsági ülésen arról volt szó, miért nem vesz az ÖKV olyan gépeket? Egy hétig 

dolgozna a gép, 345 napig meg állna. Elmondja, rossz volt a szervezési rész. Cél, hogy az 1.045 



ezer Ft úgy legyen kihasználva, hogy abból a legnagyobb munka elvégzésre kerüljön. 

 

Fekete Tamás: 

Ismerteti a 2. számú mellékletben szerepelő Megállapodás 10./ pontját: ,,Vállalkozó vállalja, 

hogy amennyiben a munka elvégzésére külső szervnek ad megbízást, úgy előnyben részesíti a 

helyi vállalkozásokat – részükre lehetőséget ad a részvételre.” Cél, ne legyen az, hogy más 

helyről hoz ide gépeket, amely munkák itt helyi vállalkozók gépeivel elvégeztethető. 

 

Huszár Gábor: 

Ilyen szerződést eddig nem lehetett kötni, mert volt egy vízfej, a nagykalapba ment a pénz és nem 

tudták ellenőrizni. A szentgotthárdi vállalkozók fognak földet hordani és a szentgotthárdi 

mezőtulajdonosok végzik el traktorral azt a munkát. Nem fordul elő, hogy Szombathelyről jön 

ide gép és elszámolja a 120 km útiköltséget. 

 

Labritz Béla: 

Az összeg kevés ahhoz, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott. Rábatótfalu városrészen a 

Felső patakban már fák nőnek. Környezet- és katasztrófavédelmi szempontból is el kell hogy 

kezdődjön ez a munka. A Társulatnak meg kell küzdeni, hogy az elveszített népszerűségét szintre 

hozza. Ha a patakok kitisztulnak, akkor mindenki megelégedésével fog megtörténni. Az el nem 

végzett munkával kapcsolatban nagy felelőssége van a városnak, illetve a Polgármesteri 

Hivatalnak abban, hogy keményen a körmére nézzenek e Társulatnak. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

158/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú mellékletként csatolt 

„Megállapodás” tervezetet elfogadja, annak aláírására felhatalmazza Huszár Gábor 

Polgármestert. A hozzájárulás fedezete a céltartalékban a Vasi TISZK működési hozzájárulására 

tervezett, fel nem használt keret. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

Balogh Éva SZOI megbízott intézményegység vezető 16.43 órától van jelen ismét az ülésen. 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Szent Kristóf szobor elhelyezése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Neves kezdeményezésnek tartja a szobor elhelyezését, a forgalmas út mellé, egyeztetett 

helyszínre történő elhelyezését támogatta a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. Az 

összeg forrását a 2012. évi költségvetés terhére javasolja a bizottság biztosítani. 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

159/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony Plébánia tulajdonában levő Szent Kristóf szobornak a szentgotthárdi 2353/3. 

hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő elhelyezéséhez hozzájárul, a kivitelezéshez szükséges 

összeget a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a háziorvosokkal kötött szerződéseinek ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

160/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a háziorvosokkal kötött szerződéseinek ellenőrzése” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Tanórán kívüli foglalkozások vizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

161/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tanórán kívüli foglalkozások 

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

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

19./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

22/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi 

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

 

 

20./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 23/2012. 

(VI. 28.) önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

21./ Napirendi pont: 

A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. V. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 28. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A testület az előző ülésén fogadta el a rendeletet, de azt mondta, más emblémát szeretne látni 

amely jobban megfelel az elképzeléseknek, és amelyet a Zöld Szentgotthárd elnevezéssel 

szeretnének kifejezni. A bizottságok az ,,A.” változatot támogatták. A Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy a felirat a logóhoz simuljon hozzá, kövesse a 

körívet, amit a hársfa levelek körvonalaznak. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

24/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 

odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. 

mellékletben szereplő A. változattal köríves Zöld Szentgotthárd felírással. 

 

 

22./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 



Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 29. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

25/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából 

meghatározó épített környezet védelméről szóló 23/2000. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

23./ Napirendi pont: 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó, többször módosított 

18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 30. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

162/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Nemzetiségekért 

Díj elkészítésére, öntési és művészeti tevékenységére pénzügyi fedezetet biztosít, amelyet a 2013. 

évi költségvetésben kell betervezni, de az augusztusi képviselő-testületi ülésre kell a várható, 

számszerűsített költségeket a képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

26/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjét szabályozó 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

24./ Napirendi pont: 

Javaslatkérés a vagyonrendelet módosításához. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 31. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült a termőföldjeik hasznosításával 

kapcsolatos kérdés. Mintha eddig az Önkormányzat homokba dugta volna a fejét, hiszen 

országosan egyes szereplők ölre mennek ennek a kérdésnek a tárgyalása kapcsán. A 

vagyonrendelet hasznosítási előírásokat megállapít, ha 1 ha-t bérel valaki az Önkormányzattól, 

helyi gazdálkodók, jelenleg ezért 10 ezer Ft-ot fizet. Ez a mérték a 2006. januári testületi ülésen 



lett megállapítva, előtte az inflációval arányosítva növelte ezeknek a mértékét. Az elmúlt évben a 

termőföld forgalmi értéke és a bérleti díjak megtöbbszöröződtek. Az Önkormányzat részéről 

felülvizsgálatra van szükség, hogy e vagyonelem se menjen kárba. Jelenleg 1 ha termőföldön 

kukorica esetén 8 tonna hozam érhető el, a felvásárlási ár közelebb van tonnánként az 50 ezer Ft-

hoz. Ehhez hozzászámolja az EU-tól kapott terület alapú támogatást, ez ha-onként a gazdának 

közel fél millió Ft-os bevételt jelent évenként, az Önkormányzat ezért a jelenlegi szabályok 

szerint 10 ezer Ft-ot kap. A fél millió Ft-tal költsége is van a gazdálkodónak, a költségátalány 

attól függ, hogy mekkora területen gazdálkodik. Minél nagyobb egybefüggő területen 

gazdálkodik a gazdálkodó, ezek a területek arányosan csökkennek. A fél millió Ft jelentős részét 

nyereségként könyvelheti el, miközben az Önkormányzat 10 ezer Ft-os bérleti díjra jogosult. A 

vagyonrendelet tartalmaz egy kitételt, amin megrökönyödhetnek, hogy az Ipari Park területén 

egybefüggő 25-30 ha közötti terület ingyenes használatba van átadva. Ennek az előzményei 

2006-ra vezethetők vissza, akkor a vagyonrendeletben módosítás történt, amelyekkel az 

előterjesztés tartalma szerint kizárólag a haszonbérleti díj mértékét állapította volna meg a 

testület. Az előterjesztés mellékletében olyan rendelettervezetet fogadott el a testület, hogy ezt az 

egybefüggő területet az Ipari Parkban ingyenesen adja használatba feltételek teljesülése esetén. 

Nem merült fel kérdésként annak idején, hogy ki fogja kapni az ingyenes használatot, miért ő 

kapja és miért ingyenesen használja, ha 2006-ban is jelentős értéke volt a földterületnek. A Rába 

völgyében a 25-30 ha-os terület a hozamát tekintve 30 millió Ft-ot ér. Az Önkormányzat a 

belvárosban rendelkezik ilyen nagyságú vagyonelemekkel. A Korzó Étteremnél senkinek nem jut 

eszébe, hogy az Éttermet ingyenesen adja bármelyik vállalkozó használatába. Javasolja a 

testületnek, a mai napon hozzon meg egy olyan határozatot, amivel az Ipari Park területén az 

ingyenes földhasználatot azonnali hatállyal megszünteti a lehetőségek szerint. Úgy látta, túl nagy 

gazdálkodás nem történik, az elmúlt években a gazda termények előállításán dolgozott. Utal a 

tavasszal elfogadott vagyongazdálkodással kapcsolatos határozatra, milyen hiányosságai vannak, 

ezt látják. Azt látja, a testület jelentős része elégedetlen a szentgotthárdi városüzemeltetés, 

vagyongazdálkodás jelenlegi szervezeti és vezetési rendszerével, a vezető alkalmasságával. Úgy 

érzi, többen itt az elégedetlenségüket fejezik, fejezték ki. Tavasszal a testület eljutott oda, hogy 

más szervezeti kereteken belül oldja meg a vagyongazdálkodást. A hozott határozat lényege, 

hogy mostantól a fürdő igazgató asszony felelős a város vagyonának a gazdálkodásáért. Ilyen 

problémák miatt találják magukat olyan helyzetbe, hogy 30 millió Ft-os vagyontárgyaikat 

herdálják el. Jelenleg nincs felelőse, ha az Önkormányzat a termőföld hasznosításában vét hibát, 

felmerült az Őrségi Vízrendezési Társulattal kapcsolatban a bizottsági ülésen, hogy ezeket a 

munkákat nem tudná-e a város önállóan ellátni. A vagyongazdálkodás területén lévő 

hiányosságokat nagyon sürgősen orvosolni kellene, ennek a kezdetekben anyagi vonzatai vannak, 

de úgy látja, ha kitüntetésekre, szobor állításra, Könyvtár áthelyezésre, civil baráti társaságok 

támogatására van önkormányzati forrás, a vagyongazdálkodás beindítására is kell hogy forrást 

szánjon. Javasolja, ennél a napirendnél fogadjon el a testület egy javaslatot, hogy a mostani 

ingyenes haszonkölcsönbe adott területeknél kezdeményezze a használati szerződés felmondását 

és a következő testületi ülésre részletes összesítő kimutatást kapjon a testület e területek jelenlegi 

viszonyairól. Ki használja, mennyi ideig használja, milyen feltételekkel használja. 

 

Huszár Gábor: 

Az Ipari Parki területeknél azonnali hatállyal változtatásra van szükség. Át kell nézni e 

területeket az Ipari Parkban, melyeket haszonbérbe adtak, hogy a 2006-ban elfogadott összeg 

miért nem került még csak az inflációs rátával sem növelésre, ezt azonnal meg kell tenni. 

Egyetért azzal, amit a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványban 



megfogalmazott, ami jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében szerepel. Az Ipari Parkban 

ingyenesen biztosított területtel kapcsolatban meg kell nézni, hogy a vetemény betakarításának 

ideje után milyen módon kerül felmondásra a haszonbérlet, üzleti alapon való haszonbérletet kell 

szedni. Az alpolgármester gondolatának második része olyan terület, ami téves információt 

tartalmaz: senki nem adta a fürdőigazgató kezébe a szentgotthárdi vagyongazdálkodást. Szó volt 

róla, mi van, ha egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég kezeli majd a vagyongazdálkodást. 

Ebbe pályázatírás is beletartozik, hogyan tudják átszervezni, most is napirenden van. Jó lenne, ha 

3 héten keresztül az alpolgármester segítene kidolgozni a rendszert, hogy hogyan tudják az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot átalakítani, hogy a pályázatok, a város 

vagyongazdálkodása a legjobb kezekbe kerüljön, jó gazdája legyen a város vagyonának. Az Ipari 

Parki haszonbérbe adott területeket azonnal felül kell vizsgálni. Szeptemberre egy elgondolás 

kell, mellyel az egész vagyongazdálkodást át tudják szervezni, de ehhez segítség kellene. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

Fenntartja az egyéni képviselői indítványát, ami azzal kapcsolatos, hogy a határozati javaslattal 

az Önkormányzat egyidejűleg kezdeményezi, hogy az Ipari Parkban jelenleg ingyenes használati 

szerződést az Önkormányzat megszünteti, megszüntetést kezdeményezi. Összesítő táblázat 

elkészítését kéri a következő testületi ülésre, ami tartalmazza, hogy ki, mióta, mennyi időre, 

milyen feltételekkel milyen területeket bérel. A polgármester ajánlja, hogy 3 héten keresztül 

dolgozzák ki a rendszert, maga is dolgozott a polgármesterrel, külső szakértőkkel ezen az ügyön, 

meg-megbicsaklik, de folyik ez a dolog, de nem zökkenőmentesen megy előre. 

 

Huszár Gábor: 

Az előterjesztésben a 3. oldaltól az írás 70 %-a piros és kék, ebben a jegyző úr és az őt segítők 

részéről óriási munka van, azért van itt az anyag, hogy a képviselők segítséget adjanak hozzá, mi 

az, ami nem került bele az anyagba, min kellene változtatni. 

 

Virányi Balázs: 

Ebbe bele kell szőni a hulladékgazdálkodás, a vízközmű témáját, a távhőt. Egyetért az 

alpolgármesterrel, de azt gondolja, túlzottan sok munkát ebbe nem kellene most tenni.  

 

Huszár Gábor: 

Olyan mértékű feladatok vannak a Polgármesteri Hivatal munkatársain, egyik napról a másikra 

jogszabály változások, ha 5 embert felvennének a Hivatalba is kevés lenne egy-egy jogszabályi 

háttérnek való megfelelés. Ezért mondta az alpolgármesternek, a legjobb az lenne, ha az évből 

360 napot itt lenne Szentgotthárdon és tudná segíteni ezt a munkát. Ugyanúgy Sütő képviselő 

Budapestet a fellegekbe emeli, ők meg itt vannak magukban. Tessék itthon lenni és dolgozni.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

163/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló 

rendelet tervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte. A tervezethez a 

következő javaslatokat teszi: 

- az Önkormányzat kezdeményezi az Ipari Parkban jelenleg meglévő ingyenes használati 

szerződések megszüntetését. 



- a következő testületi ülésre összesítő táblázatot kell készíteni a haszonbérleti szerződésekről 

ami tartalmazza, hogy ki mióta, mennyi időre, milyen feltételekkel milyen területeket bérel 

Szentgotthárd Város Önkormányzatától. 

 

Határidő: a 2012. augusztusi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

25./ Napirendi pont: 

Állásfoglalás távhőszolgáltatási díjak meghatározásáról. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 32. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Dömötör Sándor: 

Az előterjesztés ravasz, végigolvasva sok buktát lát benne. A távhőszolgáltatás legmagasabb 

hatósági árát miniszteri rendelettel kell meghatározni, az önkormányzatoktól kér a 

távhőszolgáltatás megállapítással kapcsolatos állásfoglalást a Hivatal. Van egy felsorolás, ő a 

szolgáltatás indokolt költségeit tudja csak elfogadni. Távhő rendszer korszerűsítésére nem tudja, 

fordítottak-e összeget az elmúlt években. 

 

Huszár Gábor: 

Arról szól, hogy mit kell csinálni a jövőben és nem arról, hogy mi volt rosszul régen. Az 

elkövetkező időszakról szól. 

 

Dömötör Sándor: 

Ha elfogadják, a távhőszolgáltatás széles skálán mozog, eddig is magasat fizettek. Ha itt nem lesz 

fejlesztés, Körmend és Vasvár továbbra is előnyt fog élvezni. 

 

Huszár Gábor: 

Visszautasítja, amit Dömötör képviselő mond. Ez ugyanaz, mint a 38 %-os nyugdíjas 

szemétszállítás díj. Vakvágány. Ha ezt nem teszik bele, akkor 100 Ft-ot adnak, ebből a 

szolgáltató azt csinál, amit akar. Ha beleteszik, azt mondják, hogy a 100 Ft-ból kell fűteni, 

fejleszteni, a szolgáltatás költségét kifizetni, korszerűsíteni, energia hatékony módon 

gazdálkodni. A távhődíjat központilag meg fogják határozni. Épp a saját védelmük érdekében 

van ez. Rosszul gondolkodik Dömötör képviselő. 

 

Dömötör Sándor: 

Meg tudja-e valaki most mondani, hogy 2012. fűtési szezonban mennyi lesz várhatóan 1 Giga 

Joule ára? 

 

Virányi Balázs: 

A távhőszolgáltatás most egy kupleráj. Ami az előterjesztésben van, nesze semmi fogd meg jól. 

Elvették az önkormányzatoktól a hatósági ármegállapítások jogát törvényi szabályozással, ehhez 

az előterjesztést a Magyar Energia Hivatalnak kell megcsinálni, aki most megkérdezi az 

önkormányzatokat, mondják meg, mennyi legyen 1 Giga Joule, miközben a jogi háttér, melyből a 

Gigajoule ára következik, követhetetlen. Válasza, nem tudják, mennyi lesz 1 Gigajoule. Próbálják 



függetleníteni magukat a földgáztól, ezért kellene egy biomassza fűtőmű. Ezzel a gond, hogy 

Szentgotthárdon a távhőszolgáltatás túl pici, nehéz rentábilisan ezt megcsinálni. Magasak a 

beruházási költségek, keresik az utakat kormányzati szinten, hogy lehetne megcsinálni, hogy 

elfogadható mértékű beruházási költséget eredményezzen. Itt nem tudnak mást mondani, mint ezt 

a pár dolgot. Otthon ha gond van valamivel, arra forrást kerít, megjavítja vagy kicseréli 

modernre. Ezt kell csinálni, de ezt a távhő törvény leírja. 

 

Huszár Gábor: 

Nem osztja ezt a pesszimista nézetet. 4826 Ft lesz Szentgotthárdon 1 Gigajoule 2012. 

decemberében. Nem tudják, hogy a központilag megállapított hatósági ár hogyan fog változni. 

Nem tudják lesznek-e régiók, nagyvárosok, vagy különválasztott olyan szórt települések, ahol 

nagyobb egységekre fog oszlani. Ezzel azt mondják, ha lesz hatósági ár, abba bent kell hogy 

legyen a költség, a korszerűsítés és a törekvés a megújuló energiaforrások felé. A Magyar 

Energia Hivatal kéri a Polgármesteri Hivatal állásfoglalását. Nem kell állandóan a sötét oldalt 

nézni. 

 

Virányi Balázs: 

A tavalyi év 8 millió Ft feletti veszteséggel zárult, attól kezdve, hogy majd a göngyölített 

egyenlegük lemegy negatívba, fizetnek. Nem tudja senki, mi lesz a piacon, ezért kell a földgázból 

szabadulniuk részben vagy egészben. 

 

Huszár Gábor: 

Szentgotthárdon a fűtési szezon előtt 220 millió Ft-os távhő fejlesztés lesz, a fűtési rendszer 

korszerűsödni fog, amelyből 10-15 %-os földgáz energia megtakarítás lesz. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

164/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Távhőszolgáltatásról szóló 1995. 

évi XVIII. Tv. 57/D §. (4) bekezdése alapján a távhődíjak megállapításához a következő 

állásfoglalást adja: 

A megállapítandó távhődíjnak a következőkre kell fedezetet nyújtania: 

 - a szolgáltatás indokolt költségeire, 

- a távhőrendszer korszerűsítésének költségeire, 

- a hatékony energiatermelés érdekében elsősorban a megújuló energiaforrások felhasználását 

lehetővé tevő fejlesztések költségeire, 

- a környezetkímélő technológiák bevezetését lehetővé tevő fejlesztésekre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

             Huszár Gábor polgármester 

 

 

26./ Napirendi pont: 

,,Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó EU 

Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 



Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 33. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Megnyert pályázat, megvan az önrész, nyílt egy lehetőség, hogy az önrészt is EU önerő alapból 

támogatásként be lehet hívni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

165/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani saját forrás kiegészítése 

céljából a KEOP-2009-1.3.0 „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása” 

projekthez kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás keretén belül, „Szentgotthárd-Farkasfa 

ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő 

biztosítása” címmel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

27./ Napirendi pont: 

Földhasználati szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 34. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

166/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

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

földhasználati megállapodás földhasználati díjra vonatkozó részét bruttó 635.000 Ft összegben 

határozza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató 

 

 

28./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Ipari Park hrsz. 1631 ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 35. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

167/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Ipari Park területén 

található, szentgotthárdi 1631 hrsz-ú ingatlanát az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdés és a 16.§ szerint meghirdeti 

eladásra. 

 

A pályázatot előminősítési eljárás nem előzi meg. A pályázat nyílt, egyfordulós, alternatív ajánlat 

nem tehető.  

A legkisebb eladási ár: 3.400,- Ft/m
2
 (11,6 Euro/m

2
) + 27 % ÁFA 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 15. 

A pályázatokat konkrét összeg megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az ingatlan bruttó értékének 5 %, azaz 1.617.000,- Ft  bánatpénz 

fizetendő. 

A pályázat egyéb feltételeit az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

1. számú melléklet 

 

Pályázati feltételek a szentgotthárdi 1631 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez 

 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 

Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az 

ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes 

ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat 

ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. szeptemberi testületi ülés. 

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 7 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült költség 

is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy 

összegben kell megfizetni.  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a 

jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új 

pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb 

ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között 

nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az 

ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, 

helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 



Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 

ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat. 

 

 

29./ Napirendi pont: 

Határőrlaktanya igénylése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 36. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

168/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. §. (2) bekezdése, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VIII. fejezete 50.§. alapján kezdeményez az MNV Zrt-nél a 

Szentgotthárd 191/1. hrsz-ú, 1.7362 ha
 
területű ingatlan (volt rábakethelyi határőr laktanya) 

tulajdonjogának Szentgotthárd Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházását azzal, 

hogy a tulajdonjog ingyenes átruházásával járó illeték- és egyéb eljárási költségeket vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester 

 

 

30./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 37. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

169/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak szerint az első lakáshoz jutók 

támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Németh László (szül.: 

Szentgotthárd, 1974.08.15. an.: Vadász Julianna) és házastársa Németh Hajnalka szül.név.: 

Skaper Hajnalka (szül.: Szombathely, 1982.01.12. an.: Csuk Erzsébet) 9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 25/B. I/2. szám alatti lakosok részére  a szentgotthárdi 2345 hrsz-ú ingatlanon lévő 

lakóépület építéséhez.. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2012. 07. 25. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 



31./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás a RÉGIÓHŐ Kft és a RAIFFEISEN BANK közötti beruházási hitelszerződés 

jóváhagyásához. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 38. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 39. sz. melléklet (Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli 

ülésen tett javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

Az ülésszünetben e rendkívüli sürgősséggel felvett napirendet a Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

170/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régióhő KFT által elnyert  KEOP 

5.4.0/11-2011. számú, távhő korszerűsítési pályázat megvalósítása érdekében a RÉGIÓHŐ KFT 

és a RAIFFEISEN BANK között kötendő kölcsönszerződés továbbá a RÉGIÓHŐ KFT és az 

Energia Központ Nonprofit KFT-vel kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

jóváhagyás megadására, a szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

Dömötör Sándor: 

Ma reggel egy Móricz Zsigmond utcai hölgy állította meg, a Móricz Zsigmond utca 2. számtól a 

Május 1 utca végéig tartó árokszakasz van ott. A hídjától kezdve valamikor nagy fák voltak, 

melyeket kivágtak, de a gyökerei az árokban lévő rézsűbe vannak és az árok aljára letett 

betonlapokat felnyomták, a víz nem folyik el a volt kaszagyár irányában. Az ÖKV feladatai közé 

tartozik a Móricz Zsigmond utca, azt kérte a hölgy, hogy azon a szakaszon kb. 20 méteren fel 

kellene a lapokat újra szedni, a rézsűket kialakítani és visszarakni a lapokat a helyére, hogy a 

vízelfolyás biztosított legyen. A hídja is meg van rongálódva, de gondolja, mindenkinek a saját 

költségére az ingatlana bejáratát meg kell csináltatni. 

A rábakethelyi temetőben járt, a Szentgotthárd felől felvezető rézsűs út van, ahol betonlapokkal 

kirakott járda van. Annak a jobb oldalán ha a temető felé mennek, kérdezi, ki a tulajdonos? 

Áldatlan állapotok vannak ott, ahogy jöttek lefelé, a képviselőket és a várost szidták, hogy lehet 

ilyen állapotot fenntartani. Ott kitört fadarabok, bokrok, elszáradt fadarabok keresztbe az úton a 

járda mellett. Mondta, utána néz, hogy önkormányzati terület-e, vagy magántulajdon. Az egyik 

fele le lett permetezve, amelyik a közút felé néz, de amely a bokorsáv felé néz, ott áldatlan 

állapotok vannak. Sokan járnak arra turisztikai jelleggel is meglátogatni a templomot, nem szép 

látvány és nem vet jó fényt Szentgotthárdra. 

 



Dr. Dancsecs Zsolt: 

Válaszol Dömötör képviselő egyik felvetésére. Annak, aki azt mondta, hogy az Önkormányzat 

miért nem tesz rendet az önkormányzat a temető felé felvezető út mellett, meg kell mondani, 

hogy semmi köze az Önkormányzatnak hozzá. Magánszemélyek tulajdonában van, tudja a 

nevüket is, csak nem akarja itt a tévé nyilvánossága előtt elmondani. Minden tulajdonosnak 

vannak kötelezettségei a tulajdona fenntartásával kapcsolatban, ne várják mindig az 

Önkormányzattól, hogy majd ír az Önkormányzat levelet és felszólít, kötelez. Pontosan tudták, 

akik ezt a területet megvették, hogy mivel fog ez járni. 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke megköszöni mindenki aktív munkáját és a 

nyílt ülést 17.38 órakor bezárja. Mindenkinek jó pihenést, jó nyaralást kívánnak. A képviselő-

testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

Dr. Sütő Ferenc  Virányi Balázs 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-18/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én 14.13 

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, Labritz Béla, 

    Vadász József, Virányi Balázs, 

    Dr. Sütő Ferenc képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető, 

    Balogh Rozália Éva, 

    Sömenek Dóra, 

I. Csapat ( Strand projekt ):Mukics Ivett, Kardos Laura, Akkir 

Fanni, 

II. Csapat ( Kutyás projekt ) : Tamaskó Marcell, 

III. Csapat ( Kethelyi játszótér projekt ): Dancsecs Ábel és Nagy 

Ottó. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Sütő Ferenc és Virányi Balázs képviselők. 

 

 

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

kíván-e szólni valaki? 



 

Huszár Gábor: 

Kéri a jelenlévőket, hogy a tegnap megállapított sorrend szerint mondják el az ifjú hölgyek és 

urak a fejükben megvalósuló projektötleteket, mely lehetőségeket illik Szentgotthárd képviselő-

testületének a következő években a fejében tartani.  

 

I. Csapat ( Strand projekt ):Mukics Ivett, Kardos Laura, Akkir Fanni, 

II. Csapat ( Kutyás projekt ) : Tamaskó Marcell, 

III. Csapat ( Kethelyi játszótér projekt ): Dancsecs Ábel és Nagy Ottó ismertetik a Szentgotthárd 

fejlesztésével kapcsolatos, korábban más verseny keretében bemutatott projektötleteiket.  

 

Huszár Gábor: 

A 3 prezentációhoz 1-1 gondolatot fűz. Öröm számára, gyerekek, ifjú felnőttek nyílt, logikus 

gondolkodással egyszerű dolgokat tárnak eléjük, melyen ők heteket-hónapokat elgondolkodnak. 

Az I. projekt kapcsán elmondja, a szíve mélyéről jön a gondolat, nem szabadna a strandnak ilyen 

állapotban itt lenni. A fürdő külső medencéi lehetőséget kínálnak a fürdésre. Ha e projektet az 

Önkormányzat meg akarja valósítani, 100 millió Ft lenne a fürdő újraműködtetése, melyre nincs 

az Önkormányzatnak anyagi lehetősége. E nosztalgikus térre a szentgotthárdiak szívesen 

gondolnak vissza. A kutyaprojektet előadó csapatról elmondja, hiszi, e csapat képes lesz arra, 

hogy együttműködve az Önkormányzattal be tud kapcsolódni a szentgotthárdi kutyavilágba. A 

terepasztalon van egy terület, a volt laktanya épület melletti jobb oldalsó magánkézben lévő 

terület. Nézzék meg a Lapincs partján a területet, amit már ajánlottak a Kutyabarát Egyesületnek, 

hátha az Önkormányzat ingyen a rendelkezésükre tudná bocsátani. Kezdjenek ebben 

tárgyalásokat, nyitottak a megállapodásra. A III. csapat prezentációjáról beszél, melynek a 

mérsékletességét emeli ki. A területen van játszótér, de nem a legjobb állapotban, focikapuk 

vannak, az árkot fel kell tölteni. 100 ezer Ft alatti összegű ráfordítással teret tudnak adni olyan 

civil kezdeményezésnek, hogy ott kialakuljon egy közösségi tér, ami jobban hivatott a 

rábakethelyiek szórakozását ellátni. A gyermekjátékok felújításához pályázati forrást kell 

megnézni. Gratulál az elhangzott ötletekhez. 

 

Labritz Béla: 

Szívhez szóló gondolatok hangzottak el. Egy pályázat kapcsán közösségi tér kialakításáról 

beszéltek, akkor fogalmazódtak meg ezek. A testület részéről megvan a szándék, hogy 

Szentgotthárd fiataljaival foglalkozzanak. A strand kérdéséről elmondja, egy egység, 

Szentgotthárd gyöngyszeme a központi rész, a várkert. Foglalkozni kell ezzel a jövőben egy 

pályázat keretében. A környékbeli vezetők, polgármesterek, képviselők azon mosolyognak, hogy 

Szentgotthárdon van egy fürdő, egy bezárt strand és a környékre járnak el. A kutyás projekttel 

kapcsolatban elmondja, nagyon jól fogalmazott az előadó, a kutyáknak is fel kell nőni ehhez a 

feladathoz. Ausztriában a kutyatáp mellé ingyen adják a kutyazacskót, olcsón fagyasztót is be 

lehet szerezni. Egy-két kutyatartónak is fel kell fejben ehhez nőni. A III. téma a játszótér 

kialakítása, mely globális probléma. Tárgyalásban vannak egy fiatal csoporttal az Árpád úton, 

akiknek szándékuk, hogy saját költségen játszóteret szeretnének kialakítani, de az európai 

szabványt be kell tartani. Gratulál mindenkinek, minden gondolatuk megfontolandó és 

követendő. 

 

Vadász József: 

A kutyások területigényéhez szól hozzá. Zsidán a Brenner kápolna fölött egy elhanyagolt 



magánterület van, a tulajdonosát meg kellene keresniük. 

 

Virányi Balázs: 

A strand kapcsán a gondolat motoszkál a fejében, mint a mozi kapcsán. A globalizált attrakciók 

kinyírják a kis vidéki strand vagy mozi lehetőségét, amelyek értékek. A strand minden évben 

veszteségesen működött, de foglalkozniuk kellene a stranddal strand formában, mert 

meggyőződése, hogy a jövő az, ha ezen kis értékeiket megmentik. Nézzék meg a pályázati 

lehetőséget, talpaljanak azért, hogy legyen pályázati lehetőség, mert sok embernek tudnának 

örömet szerezni. Máshol a profitot nézik. Másfajta gondolkodást igényel, de nézzék meg. A kutya 

témában a dolog a gazdáknál dőlne el, ott kellene rendet tenni. Meg kellene tanítani a gazdákat, 

mik a kutyatartás ésszel elvárható normái, ami alapján az egész tudna működni. A játszótér és 

strand kapcsán elmondja, az ÁSZ jelentés mutatta, hogy a meglévő vagyonuk állagromlása nincs 

egyensúlyban a pénzzel, amelyet képesek ezek fenntartására költeni. A jelenleginél sokkal több 

pénzt kell beletenni az önkormányzati vagyon állagmegóvásába. 

 

Dr. Haragh László: 

Másként kell megítélni egy kutyatartót a város szélén és máshogy a 4. emeleten és a kutyákat is 

ugyanezeken a helyeken. Elítéli, amikor nem tud kimenni az utcára anélkül, hogy a cipőjét össze 

ne piszkolná. A rábakethelyi ifjaknak mondja, hogy a városrészi önkormányzat örül a 

kezdeményezésüknek. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Gratulál az ötletekhez, az ötlet megvalósulásához lobbi tevékenység is kell, érdekképviselet, a 

fiatalok tartsák szívügyüknek e projekteket és szerezzék meg a fórumokat, barátokat hozzá, hogy 

a testület is szívügyének kezelje ezeket az ötleteket. 

 

Huszár Gábor: 

A polgármesteri büdzsé terhére egy pizzára a polgármester vendégei az előadók az általuk 

megválasztott helyen. 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke több hozzászólás nem lévén a 

közmeghallgatást 14.50 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Dr. Sütő Ferenc  Virányi Balázs 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


