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Szentgotthárd 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 14.00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

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 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, 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 14.47 órától 15.21 óráig, 

valamint 17.05 órától, 

Csuka Gyuláné, a Gotthárd-Therm Kft könyvvizsgálója 14.47 

órától 15.21 óráig, 

Varga Ervin, a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságának 

elnöke 14.47 órától 15.21 óráig, 

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

14.32 órától. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol van:   Dr. Sütő Ferenc képviselő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Haragh László és Kardosné Kovács Márta képviselők. 

 

 



Meghívott vendégek: 

Bajdó Bettina és Szilágyi József, a Vas Népe napilap újságírói, 

Treiber Mária, a Szentgotthárdi Körkép újság szerkesztője, 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

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

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója. 

 

 

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?, 

Zárt ülésen javasolja tárgyalni a ,,Gotthárd-Therm Kft kérelme” (kölcsön), ,,Az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 2012. évi üzleti terve”, ,,A 2011/2012. Tanév Pedagógusai 

Szentgotthárdon című díj odaítélése”, a ,,Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város 

Közoktatásáért Díjra”, a ,,Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális 

Ellátásáért” Díjra”, valamint a ,,Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” 

kitüntetésre” című előterjesztéseket. Továbbá javasolja, hogy a képviselő-testület a Különfélék 

1./ napirendjeként tárgyalja meg ,,A Gotthárd-Therm kft 2011. évi beszámolója” című 

előterjesztést. Kéri sürgősséggel felvenni a napirendek közé a ,,Gotthárd-Therm Kft kérelme” 

(könyvvizsgáló) című előterjesztést 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

105/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

 

- Gotthárd-Therm Kft kérelme (kölcsön), 

- Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi üzleti terve, 

- A 2011/2012. Tanév Pedagógusai Szentgotthárdon című díj odaítélése, a 

- Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra, a 

- Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” Díjra, 

valamint a 

- Kitüntetési javaslat a ,,Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre 

című előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület a Különfélék 1./ napirendjeként tárgyalja meg ,,A Gotthárd-Therm kft 2011. 

évi beszámolója” című előterjesztést. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé és zárt 

ülésen tárgyalja meg sürgősségi indítványként előterjesztett ,,Gotthárd-Therm Kft kérelme 

(könyvvizsgáló)” című előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

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

 

 

I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Előadók: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

2./ Napirendi pont: 

Egészségügyi Koncepció megvalósulásáról készített beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Lakáskoncepció felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft 2011. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

Napközis csoportok meghatározása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

SZOI kérelme álláshely betöltésre. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 



4./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

,,Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2) című pályázat benyújtása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása című pályázati projekt. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

Az ,,idegenforgalmi alap” felhasználása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

A TISZK Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

A diáksport támogatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Intézkedési terv az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki 

jelentés alapján. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

Együttműködési Megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd és a Nemzetiségi Önkormányzatok között. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

12./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd Cím alapítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2011. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

15./ Napirendi pont: 

,,Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása” pályázat közbeszerzési eljárása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete apportált víziközművek üzemeltetésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése; tiltott, 

közösségellenes magatartások meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.és 3. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat kiadása Szentgotthárd hrsz. 1631 ingatlan értékesítéséhez. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 



19./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

Haszonkölcsönbe adás Mesics László. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

21./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a 

hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről valamint a bérlakások ellenőrzéséről.  

Előadó: Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3.sz. melléklet 

 

22./ Napirendi pont: 

Megállapodás véglegesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

 

I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Előadók: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata) 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti a két ülés közti polgármesteri beszámolót. 

 

Fájó szívvel fogadták a hírt, hogy elhunyt Végh István, aki 1994. és 1998. között Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának képviselője, egyúttal az Önkormányzat Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottságának tagja volt. Kéri, hogy egyperces néma felállással tisztelegjenek emléke előtt. 

 



Jakabné Palkó Edina, aki 1999. óta dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, az elmúlt években a 

Pénzügyi Iroda vezetője volt, június 1-től Budapesten folytatja munkáját. Megköszöni eddigi 

segítő tevékenységét. Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna kolléganő veszi át Jakabné Palkó Edina 

helyét. Erőt, kitartást kíván neki e munkához. 

 

Április 27-én Budapesten tárgyalt a Dezső és Társa ügyvédi irodában ennek az épületnek a 

felújításával kapcsolatban, majd ezt követően energetikai kérdésekben folytatott megbeszélést, a 

nap végén pedig az Opel vezetőivel találkozott. 

 

Április 30-án és május 1-jén a Szentgotthárdi Civil Fórum és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Civil napot szervezett, amelyen részt vettek a város civil szervezetei is. A kulturális programok 

mellett főzőverseny is színesítette a rendezvényt. Ezúton is köszöni mindenkinek a részvételt. 

 

Május 2-án Bauer Arnold úrral a Müllex Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalt 

hulladékgazdálkodás jövője és feladatai témában. 

 

Május 2-án a délelőtt folyamán Regionális Humán Innováció Kft. képviselőivel, Joó Biankával és 

Varga Eszter Ügyvezető Asszonnyal beszélgetett a 7 város program keretén belül megvalósuló 

„Gyermek élményváros” projektről. 

 

E napon este Obenpullendorfba utazott, ahol részt vett az Europa Forum Burgenland és a Vas 

Megyei Önkormányzat által szervezett II. Pannon Konferencián. A konferencia célja az osztrák-

magyar határmenti térség legaktuálisabb témáinak, kérdéseinek bemutatása és a problémák 

tisztázása volt. 

 

Május 3-án tiszteletét tette a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a Rendőrség napja alkalmából 

tartott ünnepi állománygyűlésén. 

 

Május 3-án első alkalommal ült össze a 3. járműipari és mechatronikai központ létrehozását 

megcélzó csoport infrastruktúra és logisztikai szekciója Budapesten. 

 

Május 3-án Szarvaskenden részt vett a FIDESZ Jánosházi szervezete által szervezett Polgári 

Majálison, ahol előadást tartott V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, Dr. Gulyás Gergely 

országgyűlési képviselő, Stefka István, a Magyar Hírlap főszerkesztője és Alexa Károly, az 

Életünk folyóirat főszerkesztője is. 

 

Május 4-én tartotta a győri Széchenyi István Egyetem Járműipari és Térgazdasági 

Kutatócsoportja „A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-dunántúli régiók fejlődésére” 

című konferenciáját Győrben. Ezen képviselte az Önkormányzatot. 

 

Május 5-én ballagtak a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium végzős diákjai. A ballagóknak a Képviselő-testület nevében sok sikert kíván a még 

előttük álló vizsgákhoz, valamint a továbbtanuláshoz, munkába álláshoz. 

 

Május 5-én került sor a polgármesteri tárgyaló falaira visszakerült Dorfmeister- reprodukciók 

ünnepélyes átadására. Csuk Ferenc tárlatvezetése után Rimfel Ferenc plébános úr megáldotta az 

új képeket. 



 

Május 6-án nyílt napot tartottak, amelynek keretében bárki megtekinthette a tárgyalóban található 

képeket. A délelőtt folyamán sok szentgotthárdi volt kíváncsi a másolatokra. Ezentúl minden 

hónap utolsó péntekén tartanak majd nyílt napot, bárki a Polgármesteri Hivatalban díjtalanul 

megtekintheti a képeket. 

 

Május 7-én rendben megkezdődtek a 2012. évi írásbeli érettségi vizsgák. 

 

Május 9-én fogadta a Szlovéniából érkezett parlamenti bizottság tagjait. 

 

Május 10-én ismét ülésezett Szombathelyen a 3. járműipari és mechatronikai központ 

létrehozását megcélzó csoport. 

 

Május 11-én a Lipában tartott Mental Health konferencián Kardosné Kovács Márta, a Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke képviselte az Önkormányzatot. 

 

Május 11-én Budapesten találkozott Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel, aki EU-s 

támogatások és azoknak a forrásoknak a felhasználásáról tartott előadást. 

 

Május 14-én a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában került sor a Zsogovica rendezvényre, 

mely több országon átívelő játékos és kulturális sportvetélkedő. 

 

Május 14-én egy fő tett állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatalban. 

 

Május 15-én rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, hogy az Önkormányzat pályázatot 

nyújtson be „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 

szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” projektre. 

 

Május 15-én Dr. Csanaki Eszter aljegyző asszonnyal eleget tettek Prof. dr. Szabó Máté 

ombudsman úr megtisztelő vacsorameghívásának. 

 

Május 16-án egy nyolcfős küldöttséggel a németországi testvérvárosba, Walldürnbe utaztak a 38. 

alkalommal megrendezett Fény és Virágfesztiválra. Az ötnapos rendezvényre a szentgotthárdi 

fürdő helyi, illetve őrségi specialitásokkal érkezett, amely nagy sikert aratott a testvérváros 

lakóinak körében. Ezúton mond köszönetet minden résztvevőnek és támogatónak, akik 

látogatásuk sikerességéhez bármilyen formában hozzájárultak. 

 

Május 17-én Dr. Csanaki Eszter aljegyző asszony és Dr. Haragh László képviselő fogadták a 

Polgármesteri Hivatalban Prof. dr. Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát és 

munkatársait, akik a nyilvános panasznapra várták a szentgotthárdiakat. 

 

Uniós támogatással, osztrák-magyar összefogással jött létre az ún. OPENWEHR projekt, amely 

keretében 2007-2013. között a Rába osztrák szakaszán két (Hohenbrugg, Neumarkt), a magyar 

oldalon pedig egy duzzasztót (Szentgotthárd) építenek át az uniós Víz Keret Irányelv előírásainak 

megfelelően. 

 



Május 17-én tartották meg a szentgotthárdi Lipa Hotelben a Duzzasztók átjárhatósága a 

határvidéki Rábán című információs rendezvényt. 

 

Május 18-án került sor a SZEOB Játékvár Óvodában az OVILIMPIA elnevezésű 

sportrendezvényre, amelyen Dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának elnöke képviselte az Önkormányzatot. Gratulál minden résztvevő 

kisgyermeknek az elért eredményekhez, köszönet illeti a tanítók és a szülők szervező munkáját is.  

 

Május 18-án új szakképzési eszközöket adtak át a III. Béla Szakképző Iskolában. Az ünnepségen 

köszöntőt mondott Dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának elnöke. 

 

Május 18-án érkezett Szentgotthárdra a 24 Város Szövetsége rendezésében zajló elektromos 

autók versenye, mely két napon át, három országon keresztül hívta fel a figyelmet az 

elektromobilitásra, a megújuló energiára, a klíma- és környezetvédelemre. A résztvevőket Dr. 

Reisinger Richárd alpolgármester úr fogadta. 

 

Május 18-án „Ki szívét osztja szét címmel” rendezett gálaműsort a Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület. A résztvevőket Kardosné Kovács 

Márta Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszöntötte. 

 

Május 22-én fogadta Dr. Tamási Juditot, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal elnökét és 

Zágorhidy-Czigány Balázst, akikkel a kolostorépület felújításáról folytattak beszélgetést. 

 

Május 22-én Kovács Ferenc elnök úr meghívásának eleget téve részt vett azon az egyeztető 

megbeszélésen, amelynek célja egy megyei település-területfejlesztési pályázatokkal foglalkozó 

gazdasági társaság létrehozása volt. 

 

Május 23-án Ipacs Bence káplán úrral és Bánkúty Gábor úrral ellátogattak Heiligenkreuzba, a 

Bécs mellett található ciszterci kolostorba, ahol megtekintették és lefotózták a tárgyalóból még 

hiányzó Dorffmeister-festmények eredetijét, illetve a négy képet, ami itt a rekreációs teremben 

volt található. 

 

Május 25-én részt vett a Vasivíz Zrt. Közgyűlésén Szombathelyen. 

 

Május 25-én került sor az új multifunkcionális sportcsarnok alapkőletételére. 

 

Május 26-án Szentgotthárdi Kézilabda Klub junior csapatának aranyérem átadási ünnepségén vett 

részt. Gratulál a kézilabda csapatnak. 

 

Május 27-én Eltendorfban tárgyalt a hulladékégető ügyével kapcsolatban a zöldpárti Christiane 

Brunner-rel, illetve a teljes BIGAS civil szervezet tagjaival és a PRONAS képviselőivel. 

 

Május 30-án részt vett a Régióhő Kft. közgyűlésén Körmenden. 

 

Az Ipari Park vonatkozásában tájékoztatja a testületet, hogy a WIBAG Ipari Parkban többségi 

tulajdonos visszahívta a magyar oldali képviselőnek, valamint Heiligenkreuz delegáltjának a 



megbízását. Egyszemélyi vezetés van. Heiligenkreuz polgármestere, valamint saját maga is 

jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet. 

 

A hulladékégetővel kapcsolatban elmondja, Ausztriában kedvező döntés született, de felhívja a 

figyelmet, e döntés még nem azt jelenti, hogy a hulladékégető nem épül meg, hanem azt, hogy 

visszakerül első fokra a szabályozási rendszer. Elismerte az osztrák legfelsőbb hatóság, hogy az 

ügyfélkörből Szentgotthárdot, Vas megyét nem lehet kihagyni. Az osztrák legfelsőbb hatóság 

bebizonyította korrekt hozzáállását az ügyhöz, ezért köszönettel tartoznak neki. Ezen a döntésen 

a térség közös jövője múlik. Köszönetet mond Szentgotthárd jelenlegi és elmúlt polgármestere, 

valamint mondanak jelenlegi és elmúlt képviselői a PRONAS és az osztrák zöld szervezet, a 

BIGAS szervezetének, mert e két civil szervezet tevékenysége nélkül ez az eredmény nem 

született volna meg. 

 

A projekt az első körben továbbment, amit 2 milliárd Ft-ért ennek az épületnek a teljes 

felújítására és a templom belső rekonstrukciójára és felújítására beadtak. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

E nagy jelentőségű pályázattal kapcsolatban kéri a polgármestert, hogy vonja be a testületet a 

pályázat előkészítésébe. Nem ebben a ciklusban azt tapasztalta, hogy ilyen döntések néhány 

ember íróasztalán dőltek el, a testület felületesen volt tájékoztatva ezen eseményekről. Május 17-

én protokolláris esemény volt a városban, az ment ki a lakosság felé, hogy a gát felújítási 

pályázaton az Önkormányzat nem képviseltette magát. Kéri a polgármestert, korrigálja a téves 

információt, ami szerint az Önkormányzat mulasztása az alpolgármesternek felróható. A 

PRONAS honlapján is közzétettek egy szerinte fals információt, hogy a meghívóban 

alpolgármesterként neki volt a szerep szánva, hogy köszöntő beszédet mondjon e rendezvényen. 

A polgármesterrel korábban egyeztettek arról, hogy nem tud jelen lenni ezen az eseményen.  

 

Huszár Gábor: 

Mikor kiderült, hogy ez a projekt akkor és aznap, jelezte a Vízügyi igazgató részére, hogy nem 

lesz Szentgotthárdon, előtte nap Walldürben megy egy küldöttséggel. Megállapodtak, hogy az 

alpolgármester fogja képviselni. Előtte 1 héttel vagy 10 nappal, de a meghívók kiküldése után az 

alpolgármester jelezte, hogy nem tud itthon lenni. Akceptálta a kérést és 3 ember felé jelezte, 

hogy képviseljék az Önkormányzatot. Aznap 4 másik rendezvény is volt a városban, az 

alelnöknek az ombudsmannál kellett helyt állni, Fekete úr hivatali elfoglaltsággal volt, képviselők 

nem tartózkodtak a városban, külsős tagok, akiknek szólt, munkahelyi elfoglaltság miatt nem 

tudtak részt venni a rendezvényen. Az alpolgármester ebben nem hibás. 

 

Vass József ÖKV igazgató 14.32 órától van jelen az ülésen. 

 

Virányi Balázs: 

Tegnapelőtt volt a Régióhő Kft felügyelő bizottsági ülése. Szentgotthárdon több mint 8 millió Ft-

os veszteséggel zárta a tavalyi évet, Vasvár 18 millió Ft veszteséggel, Körmend pedig 9 millió Ft 

feletti nyereséggel zárta az évet. Vasváron és Szentgotthárdon földgáz tüzelés van, Körmenden 

tavaly 60 %-ban biomasszával történő tüzelés volt. Megoldást kellene találni a biomassza 

fűtőműnek a felépítésére. Nyert a Régióhő Kft pályázata, amely révén a három városban 

korszerűsítéseket lehet csinálni. Ez itt a földgáz tüzeléses problémát oldja meg, hogy modernebb, 

takarékosabb berendezések kerülnek a kazánházakba. A PKKE témájáról beszél, közgyűlés, éves 



beszámoló elfogadás volt. A korábbi időszakban tetemes veszteség halmozódott fel, 2007. január 

és 2010. december között 16,8 millió Ft körüli veszteségtermelést jelentett. A 2011. évet a PKKE 

6,5 millió Ft pozitív eredménnyel zárta, lehet ezt a dolgot másképpen is csinálni. Május 16-án az 

Ombudsmani Hivatalból szakemberek voltak itt, akikkel a válság vesztesei projekt keretében az 

Önkormányzatnak az energetikában, energia gazdálkodásban lehetséges lépéseiről beszélgettek. 

Ennek az a lényege, hogy megpróbál az Ombudsmani Hivatal a jogalkotók számára olyan 

ajánlásokat tenni, aminek révén a kis önkormányzatok jobb pozícióba tudnak kerülni a pályázat 

előkészítésekben és stratégia készítésekben. A Járműipari és Mechatronikai Központ megpróbálja 

összefogni a Szombathely, Zalaegerszeg és Szentgotthárd iparfejlesztésének a jövőbeli 

lehetőségeit, munkamegosztást kialakítani e három térség között. 

 

Huszár Gábor: 

175 millió Ft jön Szentgotthárdra a fűtés korszerűsítésére. 

 

Labritz Béla: 

Elkezdődött a gátfelújítás, amely a jelenlegi formájában fog elkészülni. A beruházás 315 millió 

Ft-os, 3 héttel ezelőtt megtörtént a terület átadása. Az a terület munkaterület, munkagépek 

dolgoznak, idegeneknek belépni tilos. Az építkezés várható befejezési időpontja jövő év 

márciusa. Amikor ott nem folyik munka, a biztonsági őrök felszólítják azokat, akik arra a 

területre belépnek. Várhatóan a jövő év II. felében elkezdődik egy kisvízi erőműnek az építése a 

folyásirány szerinti jobb oldalon. Anyagi okok miatt ebből a projektből kivették a kis fahidat, ami 

átívelt volna a Rábán, de Gál Róbert igazgatóval és Nádor István igazgatóval történt megbeszélés 

után mikor a gátfelújítási projekt és a kisvízi erőmű projekt befejeződik, sor kerül a kis fahíd 

megépítésére. Köszönetet mond a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak azért, mert 

figyelembe vette a kéréseket. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Részt vett a Rábafüzesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepségén. A jelentésben felnőttképzési 

tevékenységről van egy tájékoztató, a testület tájékoztatást kér, hogy a szakképzett emberek 

elhelyezkedése mennyire válik biztosítottá. 17 tábor valósul meg a nyári idényben a városban. 

Felhívták a Pénzügyi Iroda figyelmét, hogy az Opel beruházás fővállalkozójától kérje meg azon 

alvállalkozók listáját, akik Szentgotthárdon dolgoznak. Célja, hogy az építkezés során kivitelezők 

iparűzési tevékenységet végeznek Szentgotthárdon és adó fizetésére kötelezettek. A Hársas-tó 

vízvezeték kiépítése LEADER pályázat nyert, a pályázatot a Horgász Egyesület nyújtotta be, 

2.838.497.- Ft került megítélésre. A város költségvetésében a szennyvízre vonatkozóan van 

forrás. Idén valószínűleg nem lehet a tóban fürödni. 

 

Dr. Haragh László: 

Az Oviolimpia példamutatóan volt megszervezve. A III. Béla Szakképző Iskolában pályázatot 

nyertek, eszközöket adtak át, az ő munkájuk példaértékű. 

 

 

 

 

 

 

 



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

106/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

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

beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor polgármester 14.46 órától 15.10 óráig közmeghallgatást tart. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Egészségügyi Koncepció megvalósulásáról készített beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Dömötör Sándor: 

A feladatterv 6. pontjában azt fogalmazták meg, hogy a testület felkéri a polgármestert, a városi 

sportvezetőt bízza meg a felsorolt feladatokkal. A 6. pontra adott válasz csúsztatás, hiszen a 

válaszadás nincs köszönő viszonyban a megfogalmazott feladattervvel. Azt írja: a Polgármesteri 

Hivatalnak nincs tudomása arról, hogy a városi szabadidős rendezvények megújításában, 

fejlesztésében történtek-e változások. A multifunkcionális sportcsarnok alapkő letétele 

megtörtént, felépül a sportcsarnok 2014-re. Módosítani kell a feladattervet, mert a feladatterv és a 

válasz nincs összhangban. 

Huszár Gábor: 

A kettő nem üti egymást. Kiemeli az előterjesztésből: ,,Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a Rendelőintézet várhatóan 2013. január 01-től állami tulajdonba kerül, ezért a 

Rendelőintézet által ellátott és koordinált alapellátási feladatok (védőnői szolgálat: területi 

védőnői szolgálat 3 körzettel, az iskola-ifjúság egészségügyi szolgálat 2 körzettel; gyermek 

fogászati ellátás; háziorvosi központi ügyeleti ellátás) jövőbeni ellátásának lehetőségeiről – 

várhatóan 2012. őszén - újabb előterjesztés keretében beszámolunk a Képviselő-testületnek!” 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

107/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város Egészségügyi 

Koncepciójának megvalósulásáról készített beszámolót az Előterjesztés szerinti formában 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 



Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 
 

3./ Napirendi pont: 

Lakáskoncepció felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

108/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az Előterjesztés 2. számú mellékletben található 

módosításokkal kiegészíti. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Műszaki Iroda 

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft 2011. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A 2011. évi árbevétele a fürdőnek 3 %-kal lett alacsonyabb az előző évinél. A gazdálkodás, az 

üzemi tevékenység eredménye 71 millió Ft-ról 19 millió Ft-ra lecsökkent. Ez 

költségcsökkentésekben valósult meg, az anyagi és bér jellegű kiadásokban realizálódott. Az 

üzemi tevékenység eredményét tovább rontja a pénzügyi eredmény, amit a kötvény értékeléséből 

adódóan a fürdőnek el kell végezni évről évre. A mérleg szerinti eredménye 230.585 ezer Ft-ban 

lett megállapítva 2011. évben. Ez a város szempontjából azt jelenti, hogy hosszú távon 

gondolkodva a fürdő tőkepótlást igényel. 17 millió Ft tőkével rendelkezik pluszban a fürdő és a 

230 millió Ft ha a következő évben is bekövetkezik, megelőzendő 2012. novemberben vagy 

decemberben kell a testületnek egy olyan döntést hozni, ennek elkerülése végett mit tud a testület 

és a város tenni. A fürdő mindent megtesz, hogy a lehető legjobbat hozza ki a jelenlegi 

helyzetében, hogy növelje az árbevételét, csökkentse a költségeit. A Szentgotthárdon élők tudnák 

ebből a helyzetéből kimozdítani, magukénak tekintenék a fürdőt, igénybe vennék a 



szolgáltatásait. Látogassák a szentgotthárdiak a fürdőt és kezdjék úgy használni, mint a sajátjukat. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

109/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd-Therm Kft 2011. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2011. évi 230.585 ezer 

forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató, Csuka Gyuláné könyvvizsgáló és Varga Ervin elnök 15.21 

órakor távoztak az ülésről. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Napközis csoportok meghatározása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

110/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Oktatási Intézmény szentgotthárdi napközis csoportjainak számát az alábbiak szerint 
javasolja meghatározni a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Többcélú  Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa számára: 

1.1. SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam: 15 csoport normál tantervű + 1 
csoport eltérő tantervű, 

1.2. SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyam: 1 csoport. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős  : dr. Gábor László irodavezető 
               Balogh Éva igazgató 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény napközis csoportjai estében 4 csoportban (6., 9., 10. és 12. csop.) 2012. 
szeptember 01-jétől javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulásnak, hogy engedélyezze a maximális csoportlétszám túllépését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Dr. Gábor László irodavezető 
               Balogh Éva igazgató 



 

 

3./ Napirendi pont: 

SZOI kérelme álláshely betöltésre. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

111/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyére 2 fő 

gyógypedagógus szakember felvételét engedélyezze 2012. szeptember 01. időponttól, azzal, hogy 

az álláshelyek betöltése plusz pénzügyi fedezetet nem igényel. 

 

Határidő: az álláshelyek betöltésére: 2012. szeptember 1. 

Felelős: Balogh Éva igazgató 

              Dr. Gábor László irodavezető 
 

 

4./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

112/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár fenntartója hozzájárul, hogy az intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében ” című, TÁMOP-

3.2.12-12/1 kódszámú pályázatra konzorciumban a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral 

támogatási kérelmet nyújtson be. A Képviselő-testület a pályázat megvalósítására, illetve 

fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 0,- 0.- - 

2013. 850.000,- Ft 0.- - 

2014.                       850.000,- Ft 0.- - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 



2015 – 2020. Plusz fenntartási költség nem 

jelentkezik! 

- 

 

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2012. május 31. 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

- az 1.) pontban meghatározott pályázat megvalósítását támogatja, illetve   

- a fenntartási időszakra vonatkozóan a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti 

átalakítás esetén is garantálja, 

- az ötéves fenntartást vállalja és nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt 

vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Molnár Piroska igazgató 
 

 

5./ Napirendi pont: 

,,Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2) című pályázat benyújtása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

113/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde fejlesztésére a Szentgotthárd város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be „Az Óvodafejlesztés” (kódszám: TÁMOP-

3.1.11-12/2) c. pályázati felhívásra, az előterjesztésben foglaltak szerint és azzal, hogy a projekt 

megvalósítása és fenntartása nem jelent költséget a fenntartó számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Gábor László irodavezető 

                 Kovács Tiborné igazgató 
 

 

6./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása című pályázati projekt. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 



Huszár Gábor: 

Közel 80 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat pályázaton. Arról van szó, hogy a Bölcsődében is 

van óvodai feladat ellátási hely és 273 ezer Ft összeget kell átcsoportosítani. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

114/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Többcélú Kistérségi Társulás által a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” (NYDOP-5.1.1./B-11) felhívásra a bölcsőde 

épületének felújítására benyújtott pályázati projekt megvalósításához – a 277/2011. számú 

határozatában meghatározott összegeken túl – további 273.000,- Ft összeget biztosít a 2012. 

évi költségvetés általános tartalék terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 

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

pályázati projekt Támogatási Szerződésének aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

      Dr. Gábor László irodavezető 
 

 

7./ Napirendi pont: 

Az ,,idegenforgalmi alap” felhasználása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

115/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület kérelmét támogatja és az RTL Klub „Törzsutas” című utazási magazinjában való 

szereplésének költségét, azaz bruttó 127.000,- forintot biztosítja számára az Önkormányzat 2012. 

évi „idegenforgalmi alapja” terhére. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 



8./ Napirendi pont: 

A TISZK Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Módosítani kell a megállapodást, másfelől viszont kiderült, a szakképzési hozzájárulási keretből 

folyósítható az összeg, ami a TISZK fenntartását látja el. A költségvetésben elkülönített 4,7 

millió Ft nem kerül felhasználásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

116/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-

szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, az azokkal egységes 

szerkezetbe foglalt változatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 

      Dr. Gábor László irodavezető 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-

szervezési Társulás 2012. évi költségvetését az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint 

elfogadja azzal, hogy annak fedezete a 2011. évben befolyt szakképzési hozzájárulás 

(SZAHO). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

 

9./ Napirendi pont: 

A diáksport támogatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésén belül a „Verseny és élsport” előirányzatról 250.000,- forintot a „diáksport” 

számára csoportosít át azzal, hogy ezt az átcsoportosított összeget 2012. szeptemberétől a sakk 

utánpótlás nevelésével kapcsolatosan kell felhasználni. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Intézkedési terv az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki 

jelentés alapján. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozta a jelentést, amit az ellenőrzése során 

megállapított az Önkormányzat vonatkozásában. Az ÁSZ sajtótájékoztatót tartott, ennek 

keretében a jelentést közzétette rövidített formában, amit célszerű lett volna az előterjesztéshez 

csatolni, javasolja a jegyzőnek, hogy a város honlapjára kerüljön fel legalább a rövidített változat. 

2007. január 1-től 2011. júniusig terjedő időszakot vizsgálta az ÁSZ. Elemzésüket kiterjesztették 

a pénzintézetekkel szembeni kötelezettségekre. Megállapították, hogy az Önkormányzat 

felhalmozási költségvetésének pozitív egyenlege 2007. és 2009. évekre vonatkozóan 

folyamatosan csökkent, 2010-ben forráshiánnyal küzdött. A pénzügyi egyensúly fenntartásához 

külső forrást kellett bevonni. Az Önkormányzat működésének pénzügyi egyensúlyát a vizsgált 

időszakban folyószámla és munkabér hitelek is nehezítették. Az Önkormányzat több alkalommal 

hitel felvételére kényszerült és a folyószámla hitel állomány folyamatosan 275 millió Ft 

környékén volt. A Gotthárd-Therm Kft-nek nyújtott hitel 526 millió Ft egyik oka a pénzügyi 

hiánynak, azonfelül az érvényesített önkormányzati kezességvállalásból is 111 millió Ft-ot kellett 

e célra fordítani. Az ÁSZ szakemberei megállapították, hogy az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok kötelezettségei befolyásolják az Önkormányzat gazdálkodását és nehezítik a 

pénzügyi egyensúlyt. A társaságoknak 2011. és 2013. években 4,8 millió Ft, 2.200 ezer CHF, 

2014. évben 12,2 millió Ft és 14.551 ezer CHF pénzintézeti kötelezettség tartozást kell rendezni. 

A jelentés legfontosabb megállapítása, hogy a Gotthárd-Therm Kft által a fürdőfejlesztés 

megvalósításához kibocsátott kötvényhez kapcsolódó 2011. június 30-án fennálló 13.860 ezer 

CHF összegű önkormányzati kezességvállalás az Önkormányzat szempontjából rövid és 

hosszútávon is pénzügyi kockázatot jelent. A vizsgált időszakban nem történt meg annak a 

felmérése, hogy az eszközök elhasználódása, amortizáció fedezetének biztosítása mekkora forrást 

igényel. 2007. és 2010. években a tárgyi eszközök után 840 ezer Ft összegű értékcsökkenést 

számoltak el, ezzel szemben csak 85 millió Ft volt a beruházásra fordított összeg. A két dolog ok 

és okozati fennállás, amennyiben a kötelezettségvállalásból adódó kötelezettségeket a város nem 

arra fordítaná, akkor fejlesztésre is tudná fordítani. Így a fejlesztések elmaradnak. Intézkedési 

terv készült a javaslatok megfogadásában, melyeket az ÁSZ javasolt, erre határidők vannak 

kiszabva és a testület feladata ezek végrehajtása. A jelentés fontos gondolata, hogy a 

polgármesternek több javaslatot is javasoltak, felhívták a figyelmét arra, hogy intézkedjen a 

Gotthárd-Therm Kft részére adott készfizető kezességvállalás által történt túlterjeszkedés kapcsán 

a személyes felelősség kivizsgálása iránt. A polgármesternek eleget kell tenni ennek a 

felhívásnak, hiszen e kötelezettségvállalás a város költségvetését 17-20 évre meghatározza. 

Mindent meg kell tenni, hogy ezt a helytállást meg tudják valósítani, hogy a fürdő működése 



olyan legyen, olyan források kerüljenek ki, hogy abból a kötvényt ki tudják fizetni. Megoldás, 

hogy további fejlesztéssel, bővítéssel bevételi forrást teremteni a városnak a tartozás kifizetésére. 

 

Dr. Reisinger Richárd: 

Kiemeli, hogy ez a vizsgálat a 2007. és 2010. közötti időszakot öleli fel, a korábbi önkormányzati 

ciklus gazdálkodását vizsgálta. Az Önkormányzat nehéz gazdasági pénzügyi helyzete 

túlnyomórészt a termálfürdő beruházásból adódó kezességvállalásból következik, ez 3,5 milliárd 

Ft körüli kezességvállalást jelent. Olvasta egy újságíró összefoglalóját az ÁSZ jelentés kapcsán, 

mely pozitívumként emeli ki, hogy ebben az időszakban a várost terhelő hitelállomány 1,5 

milliárd Ft-ról lecsökkent fél milliárd Ft-ra, úgy nézett ki az újságíró interpretációjában, hogy az 

előző polgármester talált a városnak 1 milliárd Ft-ot. Elmulasztotta az újságíró megemlíteni, hogy 

az 1 milliárd Ft nem jóváírásként jelentkezett az Önkormányzat költségvetésében, hanem átkerült 

más költségvetési sorra, most már kezesként terheli az Önkormányzatot a fürdő kintlévősége. A 

nehéz helyzet az előző polgármester által felvállalt és egy személyben végigvitt banki 

finanszírozási megoldásokban rejlik. Az elmúlt két ciklusban úgy néz ki, hogy az akkori 

polgármester egy személyben folytatott a bankkal tárgyalásokat, a képviselő-testületi általában 

zárt ülésekre az utolsó pillanatban kerültek megállapodások a testület elé, a testület abban a 

helyzetben találta magát, el kellett fogadnia és meg kellett bíznia a polgármester hozzáértésében, 

jó szándékában, akinek a tervezetekkel szemben ellenvetése volt, annak vádakkal kellett 

szembenéznie, hogy nem akarja Szentgotthárd jövőjét, felemelkedését. Belementek ebbe a 

kötelezettség vállalásba, ami az ÁSZ jelentés szerint egy törvénysértésben manifesztálódott. Az 

ÁSZ személyi felelős megkeresést, vagy erre irányuló vizsgálatot sürget a polgármester részéről. 

A jelenleg 3,5 milliárd Ft-os terhet törvénysértéssel vállalta fel az Önkormányzat, nem lett volna 

törvényes lehetőség arra, hogy ilyen mértékű kezességvállalást vagy hitelt az Önkormányzat 

biztosítson a saját bevételeiből, ennek okán kell személyi felelőst keresni a polgármesternek. A 

jegyzőt kérdezi, hogy ő amikor felidézi a körülményeket, amikor a testület meghozta a döntéseit, 

szerinte milyen felelősség mentén zajlottak ezek a dolgok, van a Hivatal bármely dolgozójának 

ebben felelőssége, milyen felelőssége lehet a polgármesternek, vagy a testület tagjainak. 

 

Huszár Gábor: 

A számára a legnehezebb kérdés az Intézkedési terv 3./ pontja: ,, A Gotthard-Therm Kft részére 

adott készfizető kezességvállalással történt túlterjeszkedés kapcsán – Ötv 80.§(3) az 

Önkormányzat felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét – személyes 

felelősséget ki kell vizsgálni. Felelős: polgármester, határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés” 

Erre most megnyugtató választ nem tud adni. Az ÁSZ vizsgálat 2007-2011. közötti időszakot 

vizsgál. Ha ebben az időszakban személyi felelőst kellene vizsgálni, nehezen tudna rá válaszolni. 

Ha visszamennek 2004-2005. köré, amikor az Önkormányzat belement abba, hogy 1,6 milliárd 

Ft-os hitelt vett fel és megépített egy fürdőt, hogy szinte nem volt önrésze, el lehetne kezdeni a 

felelősök kezelését. Az újságíró amiről írt, az alpolgármester is említette, arról szól, hogy az 

Önkormányzat felvett 1,6 milliárd Ft hitelt, átkonvertálta 14 millió valahány százezer CHF-ra, 

kibocsátott 2,2 milliárd Ft értékben kötvényt, amelynek a gazdasági válság, a forint és a svájci 

frank körüli mizéria miatt a mai értéke kb. 3,5-3,6 milliárd Ft. A felvett hitellel úgy állnak, 1,6 

milliárd Ft volt az Önkormányzatnál, átkerült a fürdőhöz, az Önkormányzat kezességet vállalt és 

a befolyó iparűzési adóból fizetik az évi 250 millió Ft-ot. A legnehezebb kérdés az Intézkedési 

terv 3./ pontja, az Intézkedési tervet az ÁSZ felé el kell küldeniük, az ÁSZ vagy elfogadja, vagy 

módosításokkal fogadja el, vagy nem fogadja el. Az Intézkedési terv kb. 90 %-ában a 



polgármester van megnevezve felelősként. El kell hogy fogadja a jegyző véleményét, hogy ki 

más lenne a felelős, mint aki vezeti ezt a csapatot. Oda lehet mellé írni a jegyzőt, de testületi 

tagot, Pénzügyi Iroda vezetőjét, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét felelősként 

nem lehet odaírni az Intézkedési tervben, mert az ÁSZ nem fogadja el. 

 

Virányi Balázs: 

A meglévő vagyonuk romlása igen nagymérvű, ez vágta őt mellbe. A költségvetésben 

értékvesztések el vannak számolva, de az értékvesztések kellene fedezetet teremtsenek a 

vagyonnak a javítására, foltozására. Arra megy el minden pénzük szinte, hogy a fürdőprojekt 

kapcsán a kialakuló lyukakat foltozgatják. Idéz az anyag részletes megállapításaiból: A megtett 

intézkedések továbbra sem biztosítanak elegendő forrást a pénzügyi egyensúly helyreállításához. 

Azt tudták tenni, hogy vagyontárgyakat értékesítettek, ebből tömögették be a lyukakat. 

Hamarosan a megmaradt vagyontárgyak elfogynak. Emlékeztet az Erste Bankos épületre, a 

városi kábelrendszerre és a VTV-re, amit tavaly adtak el. Szinte mindig ugyanazokban a 

körökben futnak, ez alatt a fürdő üzletrész értékesítést érti, ami nem sikerül és a szálloda építést 

érti, ami nem sikerül. Visszajutnak mindig oda, hogy az Önkormányzat helyt kell hogy álljon a 

kezességvállalása miatt. Igaz, hogy nemcsak a fürdőprojekt az oka annak, hogy a város ott van, 

ahol van. A nem kötelező feladatoknak nem kellene a kötelező feladatok rovására menni. A 

jövőre vonatkozóan azt gondolja, ha járhatatlan járdák és utak lesznek, sok kötelező 

önkormányzati feladatot tudna mondani, ehhez szükség lesz forrásokra. A fürdőprojekt 

hosszútávon nyomasztani fogja őket. A pénzintézetekkel szót kellene váltaniuk arról, hogy ki 

lehetne-e nyújtani a futamidőt. Ennek ellentmond, hogy ott rossz tárgyalási pozícióba kerülnek, 

de szerinte jelen helyzetben ez lenne az egyedüli lehetőség arra, hogy másra is jusson pénz. Nem 

lehet tudni, hogy az iparűzési adónak mi lesz a sorsa. Meg kellene vizsgálni ezt az irányt, hogy 

mit veszíthetnek, mit nyerhetnek. Úgy néz ki, a fürdőprojekt felzabálja a jelenüket és lehet, hogy 

kicsit a jövőjüket is. Javasolja, beszéljék meg itt, hogy pénzintézettel ilyen irányú 

kapcsolatfelvételt megpróbálnak-e, hogy futamidő nyújtással egy csökkentett részlettel 

eljuthatnak-e oda, hogy másra is legyen pénzük. 

 

Huszár Gábor: 

Be kell tartatni a pontokat, meg kell vizsgálni minden intézkedést, amit a 2013. évi költségvetés 

előkészítéséig meg kell tenni, szeptemberben meg kell kezdeni a 2013. évi költségvetés 

előkészítést úgy, hogyan tudják az intézmény fenntartási költségeket nullára kihozni, mellette 

lehetőségeket megragadni, amelyek a fürdő és szálloda köré épülő fejlesztésekről fog szólni. Az 

elmúlt két évben a vendégéjszakákat eltöltöttek száma 32 ezerről 66 ezerre emelkedett, ami a 

városnak hoz valamit. Igazat ad Virányi képviselőnek, hogy a tétel, ami a kötvény kibocsátás 

miatt az Önkormányzatot terheli, elvon a fejlesztéstől lehetőségeket. Ha a fürdő és 

szállodafejlesztés, idegenforgalmi fejlesztés nem lenne, sok minden más sem lenne, amit ez 

hozott magával. 

 

Vadász József: 

Tudomása szerint a készfizető kezességvállalással történt túlterjeszkedés ügyében kéri a 

személyes felelősség kivizsgálását az Állami Számvevőszék. A fürdőt minden rossz okozójának 

tekintik, ezt másképp is meg kellene közelíteni. A fürdő idegenforgalmat generált. Az elmúlt 

évben 66 ezer volt a vendégéjszakák száma Szentgotthárdon. Körmenden, Celldömölkön nincs 

olyan élet, mint Szentgotthárdon. Beszélgetés alkalmával elhangzott, két Vas megyei 



kisvárosban, Sárváron és Szentgotthárdon működik a vendéglátás. A szentgotthárdiak véleménye 

szerint ez a vendéglátás a 3-4 %-ot érinti pozitívan, a fennmaradó 90-95 % szerint ezen beruházás 

miatt keletkező hiány az itt élők komfortfokozatát csökkenti. A fürdőt működtetni kell, mert 

eladni az Önkormányzat nem tudja. A fürdőnek agilis, hozzáértő vezetése van, a fürdő meg kell 

hogy célozza és meg is célozza a szentgotthárdiakat. Kéri, a szentgotthárdiak használják a fürdőt. 

 

Virányi Balázs: 

Az egész helyzetért nem elsősorban a fürdőprojektet okolja. Azért beszél erről így, mert nem akar 

rózsaszín ködöt csinálni. A fürdőprojektet nekik a városi kötelező feladat ellátásokat biztosító 

városi költségvetés keretében kell vizsgálni, nem lehet abból kivenni, nem lehet azt nézni, hogy 

önmagában a fürdő, az idegenforgalmi fejlesztés mit generál, hanem egységes szerkezetben kell 

megnézni. Évek óta itt problémák vannak és az Önkormányzatnak helyt kell állni. Kéri, a városi 

költségvetés fenntarthatósága szempontjából vizsgálják ezt a kérdést és ne lelkesedésből. Az 

alpolgármester említette a sajtóorgánumot a talált 1 milliárd Ft-tal kapcsolatosan. Ezen írásban ő 

azt is olvasta, hogy az előző polgármester nevével fémjelzett grémiumnak az iparfejlesztési 

munkája eredményeképpen van itt 300 millió Ft-os iparűzési adó. Ebben a szentgotthárdi 

Önkormányzatnak nem volt akkora szerepe, mint amekkorát néhányan szeretnének csinálni. 

Ebben elsősorban az Opel dolgozóinak magas fokú értékteremtő képessége, az Opel vezetőinek a 

magas fokú stratégiai képessége és a gazdasági körülmények játszottak szerepet, olcsóbb 

munkaerő, adókedvezmények, ezek voltak az elsődlegesek. Senki ne akarjon előnyt kovácsolni 

abból, ami nem az ő érdemük. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

118/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi 

helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján elkészített Intézkedési Tervet az 

1. számú melléklet alapján az alábbi kiegészítéssel elfogadja: 

 

Az 1. számú melléklet szerinti Intézkedési terv 1./ a.) pontjában a határidő: 2012. szeptemberi 

képviselő-testületi ülés, illetve 2013. évi költségvetés tervezése. 

Az 1./ f.) pontban havi és féléves beszámolási kötelezettséggel tartoznak a társaságok. 

Az 1./ h.) pontban a határidő: a 2012. júniusi testületi ülés és azt követően folyamatos, valamint 

,,a kötelezettségeit, a kötelezettségvállalásait s azok finanszírozási forrásait.” szövegrésszel 

záródik a h.) pont. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

1. a) Folyamatosan figyelni szükséges a bevétel növelési lehetőségeket szervezeti 

átalakítások, esetleges vagyonértékesítések révén. A takarékos gazdálkodás érdekében 

mindent meg kell tenni, csak az indokolt működési kiadásokat lehet teljesíteni. Nagy 

hangsúlyt kell fektetni a kinnlevőségek behajtására. 

       Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés, illetve 2013. évi költségvetés   

tervezése 

 

b) A folyószámla hitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi lehetőségét 

meg kell vizsgálni, tekintettel a Stabilitási törvény 10.§-ban foglalt előírásokra..  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés  

 

c) Az adósságszolgálat teljesítése érdekében meg kell vizsgálni az egyensúlyi tartalék 

képzésének lehetőségét. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció tervezése 

 

d) Az önként vállalt feladatok fenntarthatóságát át kell tekinteni a kötelező önkormányzati 

feladatok elsődlegességének biztosítása érdekében. A megoldási javaslatot ismertetni kell 

a Képviselő-testülettel. Szükség esetén a gazdasági program módosítását is el kell 

végezni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, 2013. évi költségvetési koncepció tervezése 

 

e) Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert valamennyi intézmény 

vonatkozásában.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

f.) Az Önkormányzat gazdasági társaságai pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi és féléves beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert. A gazdasági társaságok 

pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, melyet a 

Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, intézkedési terv: 2012.szeptemberi testületi ülés 

 

g) Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 

átütemezésének jogi-, pénzügyi lehetőségeit. Elnyert pályázatok esetében vizsgálni kell az 

adósságszolgálati kötelezettségeket, valamint a pályázatban előírt fenntartási 

kötelezettséget. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása, ill. az önkormányzat 



működőképességének fenntartása érdekében szükség esetén kezdeményezni kell az 

átütemezést. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, elnyert pályázatok esetében: 2012.augusztusi testületi ülés 

 

h) A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az 

Önkormányzat kötelezettségeit, a kötelezettségvállalásait s azok finanszírozási forrásait. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a 2012. júniusi testületi ülés és azt követően folyamatos 

 

2. Az Önkormányzat zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni az eszközök 

elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.  

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: soron következő (2012. évi) zárszámadás 

 

3. A Gotthard-Therm Kft részére adott készfizető kezességvállalással történt túlterjeszkedés 

kapcsán – Ötv 80.§(3) az Önkormányzat felelőssége nem haladhatja meg vagyoni 

hozzájárulása mértékét – személyes felelősséget ki kell vizsgálni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés 

 

4. Az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokról szóló Képviselő-testületi 

előterjesztések a jövőben tételesen tartalmazzák a visszafizetések forrásait, a kamat-, 

árfolyam változások hatásait, visszafizetések, kezességvállalások kockázatait. Félévente 

tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a teljes futamidőre várható kamat- és tőkefizetés 

kötelezettség alakulásáról. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Szentgotthárd, 2012. május 30. 

 

                            Huszár Gábor                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

                            polgármester                                                         jegyző 

 

 
Huszár Gábor polgármester 16.17 órától 16.39 óráig ülésszünetet rendel el. 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Együttműködési Megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd és a Nemzetiségi Önkormányzatok között. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 



A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

119/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatokkal 

kötendő az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Együttműködési Megállapodást” elfogadja 

és felhatalmazza a polgármester, hogy azt az Önkormányzat nevében aláírja. 

 

Határidő: 2012. június 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

       Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd Cím alapítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

Labritz Béla: 

Üdvözli az anyagot, szép kezdeményezés. A jövőben széles körben a lakosságot és a részvevőket 

erről tájékoztatni kell. 

 

Virányi Balázs: 

A 6. § (1) pontjában van: ,,A Cím odaítélése határozatlan időre vagy egy évre történik.” Ez így 

marad bent? 

 

Huszár Gábor: 

Akik eldöntik, hogy ki kapja meg a címet, lesz, aki hosszabb időre megkapja, lesz, akinek évente 

meg kell újítani. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletét a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 

odaítélésének rendjéről. 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Igyekeztek összepárosítani a város lehetőségeit az igényekkel, ezért javasolja az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat 2./ és 3./ pontját elfogadásra. A 

lehetőségek szabják meg, ameddig takarózni tudtak. 



 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

120/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek nyári 

étkeztetését 2012.06.18-tól 2012.08.31-ig terjedő időszakban 44 munkanap időtartamban, a 

költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, maximálisan  265.760,-Ft 

összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált %-os támogatási összegnél 

magasabb mértékű támogatásban részesül, úgy ezen összeg ennek megfelelően csökken. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén az 1.) pontban meghatározott, maximális 

önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést  Nagy Bálint László egyéni 

vállalkozózóval (Club-3 Étterem Kávéház 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) a 

gyermekétkeztetés 2012.06.18-től 2012.08.31-ig terjedő időszakban történő biztosítására 44 

munkanap időtartamban, 540,- Ft/gyermek/nap összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatósági és Okmányiroda 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2011. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 75.770.000.- Ft 

mérleg főösszeggel, 3.202.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2011. évi 3.201.680.- Ft mérleg szerinti eredményét 

eredménytartalékba helyezze. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Vass József igazgató 

 

 

 

 



15./ Napirendi pont: 

,,Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása” pályázat közbeszerzési eljárása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti az előterjesztés tartalmát röviden. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

122/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0 „Szentgotthárd-

Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. megvalósítási szakaszának 

kivitelezési munkálataihoz csak a pályázat benyújtásakor vállalt önrésszel, azaz 10.658,- eFt-al  

tud hozzájárulni, vállalva, hogy ez esetben a projekt esetleg nem lesz megvalósítható. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

16./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete apportált víziközművek üzemeltetésére. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

123/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

 

 

17./ Napirendi pont: 

Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése; tiltott, 

közösségellenes magatartások meghatározása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 



 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést 

tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, 

közösségellenessé minősítése tárgyában. 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat kiadása Szentgotthárd hrsz. 1631 ingatlan értékesítéséhez. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Egy olyan cég kereste meg az Önkormányzatot, amely az Ipari Parkban részben önkormányzati, 

részben az Ipari Park Kft tulajdonában lévő területet egyesítené. 5000 m
2
-es ipari jellegű 

csarnokot szeretne felépíteni. A mellékelt levélben arról is szó van, hogy vállalkozói 

inkubátorház is épülne, az Ipari Parkban közösen találnának megfelelő területet és a vállalkozó 

hajlandó lenne egy tevékenységeket indító inkubátorházat működtetni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

124/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd 1631 helyrajzi számú ingatlant 

értékesítésre kijelöli; az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001.(II.1.) 
önkormányzati rendelet 15.§. (1) bekezdése szerint eladásra meghirdeti és a törvényi előírásoknak 

megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek értékesíti azzal, hogy a területen minimum 5000 m
2
-es ipari 

jellegű csarnokot kell megvalósítani. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

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



ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek 

közé Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

20./ Napirendi pont: 

Haszonkölcsönbe adás Mesics László. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

126/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi 3501 hrsz-ú, 3780 m
2
 területű, a 3224/1 hrsz-u 5115 m

2
 területű és a 3214 hrsz-ú, 

4070 m
2
 területű beépítetlen terület megnevezésű belterületi, továbbá a 0722/36 hrsz-ú, 2005 m

2
 

területű, szántó művelési ágú, és 1/3 részarányban tulajdonában álló 036/103 hrsz-ú 6027 m
2
 

területű szántó és gyep művelési ágú külterületi ingatlanokra vonatkozóan Mesics László 9900 

Körmend, Szent Imre herceg u. 40. sz. alatti lakossal haszonkölcsön szerződés kerüljön 

megkötésre. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására azzal, hogy Mesics László köteles a 

jó gazda gondosságával művelni a területeket, művelési és kártevő mentesítési kötelezettségének 

köteles eleget tenni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

21./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a 

hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről valamint a bérlakások ellenőrzéséről.  

Előadó: Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3.sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Folyamatosan előttük van a 7 millió Ft lakbér- és vízdíjhátralék, az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat felé 7 millió Ft-tal tartoznak a bent lakó lakók. Ha lenne bátorsága hozzá, 

akkor ezeket a neveket kifüggesztené. Egy képviselőtársa mondta, van egy precedens értékű 

döntés, mi szerint valamelyik önkormányzat megtette ezt és jogosan teszi meg. Néhányan olyan 

anyagi körülmények között vannak, hogy nem tudják fizetni ezt az összeget, a nagy részük 

azonban nem ez miatt nem fizet. 

 

 



Dr. Haragh László: 

A legnagyobb tartozók tartozása növekszik. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévőket nem 

lehet kimozdítani a lakásukból, ezt nem is szeretnék, de megoldást kell keresni, hiszen a nem 

fizetők tartozását a város közpénzből, a rendesen fizető polgárok befizetéseiből finanszírozza. 

 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 17.05 órakor megérkezett az ülésre. 

 

Dömötör Sándor: 

Kérdezi, nem lehet a nem együttműködőket közösségellenes magatartás címén szankció alá 

vonni? Hiába próbál meg Vass József igazgató csapata bármit is elérni, áttörést még nem értek el. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Valamennyi tartozás egy polgárjogi jogviszonyból eredő tartozás, egy szerződés nem teljesítése 

az egyik fél részéről, amit tiltott közösségellenes magatartásnak minősíteni szerinte nem lehet. 

Megbüntetik őket, amit ugyanúgy nem tudnak behajtani, mint a lakbértartozást sem. A táblázat 

nem valós, nem pontos, a 17. sorban 935.686.- Ft-os tartozása van az illetőnek, tudja, hogy vele 

szemben a bírósági eljárás lefolyt és tudja, hogy ők fizetnek részletekben, megegyeztek az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal. Azt gondolja, történtek előrelépések az elmúlt 

években és történt kilakoltatás is, többekkel szemben bírósági ítélet van, akiket ki lehetne 

lakoltatni, de megegyeztek a Vállalattal és elkezdtek nagyobb összegeket visszafizetni. 

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel egyhangúlag egyetértett azzal, hogy megadja a szót Vass 

József ÖKV igazgatónak. 

 

Vass József: 

A 25 ezer Ft feletti adósság összege csökkent 300 ezer Ft-tal, de ennél fontosabb, hogy a hátralék 

úgy is bontva van, hogy 1 éven túli tartozás, 4-12 havi tartozás és 0-3 havi tartozás. Az 1 éven 

túli tartozás összege 28 %-kal csökkent. A tartozók számában is eltolódás van, nőtt a rövidebb 

tartozással rendelkezők száma. Ahol tudják, hogy a tartozó keresettel rendelkezik, ott végzést 

kezdeményeztek, 6-7 emberé most lép életbe, vannak, ahol megállapodást kötnek és fizet a 

tartozó. Mindig belépnek újabbak és a fizetési fegyelem nem jó, nem mindig az illető anyagi 

helyzetétől függ, hanem attól, hogy ő mennyire akar fizetni. Van adósságkezelési szolgáltatás, 

ahol a keresettel rendelkező a rezsijét és az aktuális havi díjait befizeti, részt vesz egy 

adósságkezelésben, ez azt jelenti, hogy az állam segítséget nyújt ahhoz, hogy a tartozását 

rendezni tudja. 

 

Huszár Gábor: 

6 embernek van 100 ezer Ft alatt a tartozása. A 28 % egy-két lakó lehet. Nem az a cél, hogy 

kilakoltassák ezeket az embereket, de rá kell őket kényszeríteni együttműködésre és 

részletfizetéssel próbálják meg a hátralékukat nagymértékben csökkenteni. 

 

 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

127/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről 

valamint a bérlakások ellenőrzéséről készített beszámolót megismerte, az abban foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

22./ Napirendi pont: 

Megállapodás véglegesítése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 27. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

128/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, József Attila utca 

30. alatti ingatlan hasznosítására kötendő megállapodás kapcsán hozzájárul az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírásához azzal, hogy 

biztosítékként a 3.1. pontban bruttó 25 millió Ft összeget kell meghatározni és a megállapodást 

ebben a módosított formában kell aláírni. Amennyiben a szerződés június végéig nem köttetik 

meg a terület hasznosítására, új pályázat kerüljön kiírásra. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

Vadász József: 

Május 22-én részt vett a Járműipari és Mechatronikai Központnak a vállalkozásfejlesztési és 

beszállítói munkacsoportnak az értekezletén Zalaegerszegen, ha a központ sikeresen létrejön és 

sikerül tartalommal megtölteni, akkor Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Szombathely háromszög 

közötti terület nagy lehetőség előtt áll. Szentgotthárd vonatkozásában az értekezleten aggályok 

merültek fel, itt a beszállítói oldalt kell erősíteni. Jelenleg 2 beszállító van Szentgotthárdon az 

Opelnek, ami kevés. Üdvözli az inkubátorház létrehozását, nem tudja, egy inkubátorháznál a 

kezdő vállalkozások megfelelnek-e, egy multinacionális cég beszállítói tevékenységét el tudják-e 

látni. Szerinte nem. Erősíteni kell, kedvezményekkel a beszállítókat ide kell csalogatni, késésben 

vannak. Megfogalmazódott még a megfelelő szakember hiány.  

25.-én megtörtént a sportcsarnok alapkő letétele. Nem tudnak a tervekről semmit. Kérdezi, a 

sportcsarnok építésénél történt-e olyan megújuló energia felhasználása, ami az üzemeltetési 

költséget csökkenti, mert a sportcsarnok működtetésénél az Önkormányzatnak bele kell nyúlni a 

zsebébe, ezt a Kézilabda Klub egy személyben nem tudja felvállalni. 



 

Huszár Gábor: 

Az 5000 négyzetméteres csarnok ezt szolgálja, hogy legyen egy hely, ahova ide tudnak jönni 

azok a vállalkozók, akik a majdani beszállítók. A munkaerő kérdésében elmondja, van 

foglalkoztatási szektor, ahol vannak gondok, de nem teljes egészében. Gép karbantartói 

álláshelyekre van hiány, úgy tudja az Opel vezetőségtől, a többire tudja hozni a megfelelő 

szakembereket. A sportcsarnok kérdésében a Kézilabda Klub az építtető, ő a pénz felhasználója. 

Az Önkormányzatnak kötelessége felhívni a figyelmet hasonló lehetőségre, történtek tárgyalások, 

a városi főépítész és a megyei főépítész asszony figyelemmel kísérte ennek a tervezési 

folyamatát. Többször rákérdezett a Kézilabda Klubon keresztül a tervezőtől, hogy minden olyan 

lehetőséget ragadjanak meg, amely a működtetési költségeket csökkenti. Ha kell, erre rövid 

beszámolóban kötelezik a Kézilabda Klubot a következő alkalommal. 

 

Dr. Haragh László: 

A mechatronikai együttműködés keretében szakképzéssel foglalkozó csoport is működik, e 

csoport feladata, hogy kezdjen valamit e dologgal. A Kossuth Lajos utca 37-ből egy fát jeleztek, 

veszélyes és meg kellene vagdosni. E társasházban részben önkormányzati lakások vannak, 

részben magánlakások, körbe kellene járni. Jelzi, a Ligetben két fa nem hajtott ki, 

balesetveszélyesek. Rábakethelyen a gyalogjárdák rosszak, a Vasbolt és a Gazdabolt között kb. 

félúton és a túloldalon nagy lyuk van a járdán, ami balesetveszélyes. Kérik ezt a lakók betömni. 

A kethelyi városrészben lakók kérdése, hogy Rábakethely és Zsida közötti összekötő út javítása, 

rendben tétele napirenden van-e? 

 

Dömötör Sándor: 

A Bethlen Gábor és az Eötvös utca sarkán, a járdán van egy olyan fekvő tuja, amit szűkebbre, 

rövidebbre kellene nyírni, mert nem lehet mellette elmenni. A Ligetben elkezdődtek a munkák, 

több mélyebben fekvő részről megkezdték a kövek lefektetését, ez elvezeti a felgyülemlő vizet. 

Van-e a Hivatal részéről, aki ezt a munkát ellenőrzi? Ha csak ezek a munkák lesznek elvégezve, 

nem lesz elegendő, hogy rend legyen, hiszen földdel fel kellene tölteni e területet, így nem fog 

állni víz. Az Arany János utcában a Laci Bolt trafikjának a sarkától az Arany János Iskola felé 

bevezető részig van egy árok, aminek nincs lefolyása. Le kellene csövezni vagy be kellene 

temetni, parkolóhelyet is jelenthetne. A mélyebb területekre kellene földréteget ráteríteni, amely 

által nem áll meg a víz. 

 

Huszár Gábor: 

Kellő odafigyelést kérnek a műszaki átvételnél. 

 

Virányi Balázs: 

Úgy tudja, a csarnok nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgy lesz, nem önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság vagyontárgya lesz. Annak az üzemeltetését az Önkormányzat 

törvényes keretek között nem tudja támogatni. Ilyen kijelentéseket nem szabad tenni ez ügyben. 

A Kossuth Lajos utcának a Mária utcától lefelé lévő szakaszán az egyik oldalon az árok 

lecsövezésre került, a másik felén meg nem. A csarnok projekt kapcsán meg lehetne nézni azt, 

hogy parkolóhely bővítés nem indokolná-e azt, hogy ott a lecsövezés megtörténjen. Ott a 

Közútkezelőnek vannak problémái a csövezéssel kapcsolatban. Lennének ott olyan lakók, akik 

szívesen áldoznának, hogy ez megépüljön, csak kapják meg az engedélyt. 

 



Vadász József: 

A csarnok hozzájárulásnál az Önkormányzatnak kötelezettsége biztosan lesz, hogy a csarnok 

működjön, nem is kötelezettsége, hozzá kell járulnia. Zsida városrész és Szentgotthárd között 

nincs járda. Az útpadka elhasználódott, két autó szinte nem fér el egymás mellett, a forgalom 

megerősödött. A rábakethelyi városrészben lakók használják az utat, az ott közlekedők kérése, 

hogy ki kellene javítani a padkát, kavics zúzalékkal megszélesíteni az utat, 20-30 cm-es 

különbség van az úttest és a padka között. Megtörtént a Zsida városrészen is a rosszvas gyűjtés, 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület összegyűjtötte. Megköszöni a lakosoknak, akik kikészítették és 

odaadták a rosszvasat, ennek az ára a Zsida városrészen különböző rendezvényeken kerül 

felhasználásra, az ott élő lakosok használják fel. 

 

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

megköszöni Szentgotthárdon és a kistérségben élők figyelmét és a nyílt ülést 17.29 órakor 

bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 

Dr. Haragh László  Kardosné Kovács Márta 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-14/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 14.46 

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 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, 

Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 14.47 órától, 

Csuka Gyuláné, a Gotthárd-Therm Kft könyvvizsgálója 14.47 

órától, 

Varga Ervin, a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságának 

elnöke 14.47 órától, 

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója, 

Mesics Józsefné szentgotthárdi lakos, 

Soós Zoltán, a PRONAS elnöke. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol van:   Dr. Sütő Ferenc képviselő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Haragh László és Kardosné Kovács Márta képviselők. 

 

 



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

kíván-e valaki szólni? 

 

Mesics Józsefné: 

Maga és sok szentgotthárdi lakos képviseletében a szentgotthárdi szemétszállítás díjemelése 

ügyében van itt. Kéri, a testület és a polgármester vegye fel a kapcsolatot a Müllex Kft-vel és 

tárgyalják újra ezt. Méltatlannak érzik a díjemelést, magasnak tartják, kéri, keressék a megoldást 

a meglévő díj csökkentésére. A szemétszállítás sok, amit a Müllex végez, az I. negyedévben 13 

alkalom, ami nem igaz, mert például ő nem tolja ki minden héten a kukáját, mert nincs annyi 

szemét. Javaslatot tesz, kéthetente lehetne a szilárd hulladék szemétszállítást lebonyolítani. A 

biohulladékról elmondja, aki családi házban van, komposztálja, a többit elviteti a Müllex-szel, de 

azt sem kellene hetente, így csökkennének a hulladékszállítási költségek. Ausztriában kéthetente 

történik a hulladékszállítás. Keressék meg ezen dolgozók foglalkoztatását máshol. Évek óta 3 

személyes díjat fizet, ketten vannak a férjével, de mivel albérlői vannak, mindig 3 személyre 

fizet. Neki a díj csak a 2 %-os ÁFA módosításnál változott. Kérdezi, belegondoltak-e abban, 

hogy az egyszemélyes háztartások 80 %-a nyugdíjas és nyugdíjból él? Egy részük úgy hordatja 

az ebédet, nincs is nagyon szemét. Ami díjat Szentgotthárdon az egy háztartásban élő személy 

fizeti, azt Körmenden a háromtagú család fizeti, igaz, Körmenden más a szolgáltató. 

 

 

Huszár Gábor: 

A kormány legjobb döntése a vidék szempontjából, hogy a következő évtől a 

hulladékgazdálkodást olyan cég tudja csak végezni, amelyben legalább 51 %-os önkormányzati 

tulajdon van. A Müllex-szel tárgyalnak, hogyan tudnak egy közös céget létrehozni, amiben az 

Önkormányzat az 51 %-os tulajdonos, az Önkormányzat mondja meg a szállítás mennyiségét. A 

testület ennél a döntésnél azt mondta, hogy a nagycsaládosokat próbálja meg támogatni, a 

díjtételük kevesebbet emelkedett, az egyedülállóké emelkedett a legnagyobb mértékben. 

Szentgotthárd közelében nem kerül egy zsáknyi szemét sem lerakásra, Szentgotthárdtól 30 km 

távolságban elviszik a szemetet. Lehetne olcsóbban csinálni, Szentgotthárd mellett létesíteni egy 

hulladékdepót. Az idén kötelező létrehozni ezt a céget, jövőre olyan közös együttműködést 

hoznak létre, amiben többségi tulajdonosként helyre tesznek bizonyos dolgokat. Elfogadja az 

észrevétel, de kéri, lássa Mesics Józsefné a másik oldalt is. 

 

Mesics Józsefné: 

Nem tudja a polgármester válaszát elfogadni. Szociálpolitikai dolgokat nem szabad a 

szemétdíjakkal összekeverni. Nem ezen a módon kell a nagycsaládosokat támogatni. Ezt az évet 

hagyják úgy, ahogy volt. A szentgotthárdi lakosok felhatalmazták arra, ha nem sikerül elérni, 

hogy a testület újra elővegye a témát, kérdezi a jegyzőtől, hány aláírást kell összegyűjteniük, 

hogy a testület újra tárgyalja az ügyet? Felhatalmazása van a lakosok részéről, hogy ezt 

bejelentse. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Lehetőség van, hogy a lakosság kezdeményezzen aláírásával ilyet, ezt népi kezdeményezésnek 

hívják és a választópolgárok 5 %-ának kell aláírásával kérnie, hogy a testület ezzel foglalkozzon, 

kb. 300 főt jelentene. 

Pontosítja azonban, hogy az amiíről a hozzászóló beszél összesen 2012-ben 3 ezer Ft emelkedést 

takar az egyszemélyes háztartások esetében. Százalékosan nézve a dolgot kijön 25 és 38 %, de az 



év hátralévő időszakára ez ténylegesen 3 ezer Ft többletköltséget jelent. Ha a hulladékudvar 

elkészül, csökkennek a hulladék szállítási díjak, mert előtakarékoskodik arra a város, hogy a 

hulladékudvart meg lehessen csinálni és a kivitelezése folyamatban van. 

 

Huszár Gábor: 

A december 31-ig hátralévő időszakban összesen 3 ezer Ft-ot jelent a díjemelkedés egyszemélyes 

háztartás esetén. Nem tartja helyesnek 3 ezer Ft-ért aláírásgyűjtési akciót szervezni. 

 

Mesics Józsefné: 

Eddig az egyszemélyes háztartás fizetett 3.665.- Ft-ot. Május 1-től 4.650.- Ft-ot fog fizetni az 

egyszemélyes háztartás. Negyedévente ez 1.000.- Ft. A nyugdíjasnak ez is számít. 

 

Huszár Gábor: 

El fog készülni a hulladékudvar, közös cég lesz, jó irányban fognak változni a szemétszállítási 

díjak, van, ahova a kétheti szállítás elég, de ahol büdösödik a szemét, hetente el kell vinni. 

 

Mesics Józsefné: 

A rábatótfalusi ravatalozó a XXI. században már nem való, ahogy kinéz. A testület választási 

ígérete volt, hogy a rábatótfalusi ravatalozóval valamit kezdenek. Remélhető-e, hogy 

Rábatótfaluban valaha is lesz új ravatalozó? Az egész városrészen a járdán életveszély 

közlekedni. 

 

Huszár Gábor: 

4 évre szól a választási ígéret, 16 éve ígérik a rábatótfalusiaknak, hogy ott fog történni valami. 

 

Soós Zoltán: 

Az osztrák közigazgatási bíróság a múlt héten visszavonta a határ mellé tervezett hulladékégető 

építési engedélyét. Véget fog érni hamarosan a hat éve tartó küzdelem. Megköszöni az egész 

folyamatban résztvevők küzdelmét, részvételét. 

 

Virányi Balázs: 

A jövő évben látják a realitását annak, hogy a hulladékszállítási díj témában lehet előbbre lépni. 

Elhangzott, hogy szociálpolitikai alapon ne gondolkodjanak. Eddig gondolkodtak szociálpolitikai 

alapon, mert a 2-nél nagyobb létszámú családok által befizetett összegekből lett keret 

finanszírozva az 1 és 2 fős családoké. Most kikerül belőle a szociálpolitikai gondolkodás. Lehet 

csökkenteni, de ennek az lesz a következménye, hogy a különbözetet ki kell pótolni az 

Önkormányzatnak. Kérése, akik az aláírásokat hozzák, mondják meg, mi legyen annak a forrása, 

az egészségügyből, oktatásügyből vagy honnan vegyék el. Egy vállalási összeg van, amiért a 

hulladékszállítást ez évben vállalja a vállalkozó, szeretnének, de ezen ők nem tudnak változtatni. 

 

Labritz Béla: 

Egy hónappal ezelőtt 30 ember vett részt a kultúrotthonban, amikor ezekről a dolgokról 

beszéltek. A környező településeken azért vannak modern és felújított ravatalozók, mert 5 ezer 

lélekszám alattiak és az ország vezetése csak ezen települések részére adott ki pályázatot 

ravatalozó építésére. 1 éve annak, hogy az EU Integrációs Irodának a figyelmében a ravatalozó 

kérdése ott van. Meg fog épülni a ravatalozó, mihelyt megjelenik egy pályázati lehetőség. A 

városrészi fiataloknak megköszöni a munkát, amit a vas- és hulladékgyűjtés alkalmával végeztek. 



A közel 400 ezer Ft pénzből a kultúrház ablakait cserélik le. 

 

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

közmeghallgatást 15.10 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 
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