
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-6/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én 12.00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Dr. Sütő Ferenc, 

    Vadász József és Labritz Béla képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető, 

    Pintér Ferenc tanár 12.18 óráig, 

    Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 14.22 órától 15.36 óráig. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és 

    Virányi Balázs képviselő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Labritz Béla és Dr. Sütő Ferenc képviselők. 

 

Meghívott vendégek: 

Treiber Mária, a Szentgotthárd újság szerkesztője, 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft, 

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

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a napirendek közé az ,,Oktatási intézmények 

2012/2013. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának 

meghatározása” című előterjesztés megtárgyalását, valamint zárt ülés keretében javasolja 

tárgyalni a ,,Gotthárd-Therm Kft-vel kapcsolatos ügyek” és az ,,Ötletpályázat: szentgotthárdi 

23/2 hrsz-ú ingatlan (volt strandfürdő) hasznosítására” című előterjesztéseket. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé az 

,,Oktatási intézmények 2012/2013. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális 

létszámának meghatározása” című előterjesztés megtárgyalását, valamint zárt ülésen tárgyalja 

meg az ,,Ötletpályázat: szentgotthárdi 23/2 hrsz-ú ingatlan (volt strandfürdő) hasznosítására” és a 

,,Gotthárd-Therm Kft-vel kapcsolatos ügyek” című előterjesztéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

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

 

 

I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata). 

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi munkáról, 

tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv kidolgozása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 



3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi külkapcsolati terve, külkapcsolatok várható 

bővülése. A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, 

pályázati lehetőségek. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz II. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

2./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2012. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

3./ Napirendi pont: 

Bölcsődei gondozás térítési díjának meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

4./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az óvoda felújítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

A 2012. évi képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 



Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd című lap helyzete. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon program végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

12./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

2012. évi közbeszerzési terv. Közbeszerzési szabályzat módosítása. A helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, 

egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes elemeiről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 



 

15./ Napirendi pont: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (3214 hrsz-ú ingatlan). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

17./ Napirendi pont: 

Megállapodás előkészítés. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

20./ Napirendi pont: 

Oktatási intézmények 2012/2013. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális 

létszámának meghatározása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. 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. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. sz. melléklet 

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

3. sz. melléklet (Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

javaslata). 

 

Huszár Gábor: 

Ismerteti a két ülés közti polgármesteri beszámolót március hónapról. 

 

Március 1-én az Erste Bank képviselőivel tárgyalt, majd ezt követte egy megbeszélés a 

létesítendő tornacsarnokkal kapcsolatban. 

 

Március 2-án nyílt meg a Pável Ágoston Múzeumban ’A Szentgotthárd környéki szlovének 

életmódja’ című kiállítás, amelyet Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr, valamint Ljudmila 

Novak miniszter asszony, a határon túli szlovének minisztere nyitott meg. A rendezvényen 

természetesen képviselte Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

 

Aznap délután a szlovén kultúra napja tiszteletére a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi 

Főkonzulátusa és a Muravidéki Múzeum szervezett kiállítást Vida István gyűjteményéből 

származó, Szentgotthárd és Muraszombat környékét ábrázoló képeslapokból. A ’Pillantás a 

múltra’ című kiállítás megnyitóján dr. Haragh László képviselő úr tette tiszteletét. 

 

Március 7-én Kozma Judittal, Dr. Gábor László irodavezetővel, Dr. Haragh László képviselő 

úrral, Bauer Gabriella és Tieger Gábor ügyintézőkkel folytattak tárgyalást egy TÁMOP 

pályázattal kapcsolatban, amelynek célja egy egészségnevelési iroda létrehozása. Ezzel a 

projekttel kapcsolatban március 12-én egy újabb tanácskozásra ültek össze, amelyen részt vett 

Dr. Mesterházy Mária főorvos asszony, valamint Hollósi Szabolcs is. A testületi anyagban 

találkoznak egy 128 millió Ft összegű egészségnevelési projekt pályázatával, remélhetőleg a 

projektet ide tudják hozni Szentgotthárdra. 

 

A megbeszélést követően részt vett Körmenden a 24 város Európai Területi Társulás 

létrehozásának előkészítése céljából összehívott egyeztetésen, ahol szó volt a létrehozandó 

Társulási Egyezmény és Alapszabály tervezetéről, valamint az alapítással kapcsolatos 

feladatokról. Ez is a testület elé fog kerülni a mai napon. 

 

Március 8-án Szentgotthárdra látogatott dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr, valamint Danilo 

Türk szlovén köztársasági elnök úr. A két elnök négyszemközti beszélgetést folytatott, majd ezt 

követően a refektóriumban a jelenlétükben írta alá Ropos Márton, a Magyarországi Szlovén 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Hírnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének 

elnöke és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke a 

magyar-szlovén nemzetiségi megállapodást. 

A délután folyamán került sor a magyar-szlovén gazdasági tanácskozásra, melyen előadást tartott 

a térség fejlesztési lehetőségeiről. 

 

Március 9-én délután Őriszentpéteren ünnepelték az Őrségi Nemzeti Park fennállásának 10. 

évfordulóját. A jubileumi ünnepség kiemelt vendége dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr volt, 

aki ünnepi köszöntőt mondott. 



 

Március 9-én és 10-én került sor a Régiófókusz által szervezett megbeszélésre a Mária úti 

zarándoklattal kapcsolatban, amelyen dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr vett részt mindkét napon. 

 

Március 10-én tartotta nőnapi rendezvényét a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesület, meghívásuknak természetesen eleget tett és részt vett az ünnepségen. 

 

Március 12-én 20 év után hazalátogatott az első Szentgotthárdon gyártott Opel Astra. Az ebből az 

alkalomból szervezett ünnepségen többen vettek részt, a jelenlegi gyár vezetői mellett Ernst A. 

Hofmann úr, az Opel gyár akkori igazgatója, valamint Bauer Károly Szentgotthárd város egykori 

polgármestere is.  

 

Március 13-án tiszteletét tette az Opel gyárban rendezett ünnepségen. 

 

Aznap délután Szombathelyen folytatott konzultációt a leendő járások kialakításával 

kapcsolatban a kormánymegbízott úrral. 

 

Március 14-én Vas Megye Közgyűlése Vas Megye Önkormányzatáért Oktatási Tagozata 

elismerésben részesítette Pintér Ferencet, a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumának tanárát. A 

megye vezetése március 15-e alkalmából minden évben elismeri az élet különböző területén 

kimagasló munkát végző személyeket. Ebben az évben a kitüntetettek között volt a Gimnázium 

matematika-fizika szakos tanára is. A Megyeházán tartott ünnepi közgyűlésen Kovács Ferenc, a 

Vas Megyei Közgyűlés elnöke adta át a díjakat a kitüntetetteknek. Pintér Ferenc tanár úrnak 

ezúton is gratulálnak, munkájához sok sikert és jó egészséget kívánnak. Az Önkormányzat 

nevében egy szerény kis ajándékkal kedveskednek. 

 

 

Pintér Ferenc tanár 12.18 órakor távozott az ülésről. 

 

 

Március 14-én tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzata ünnepi megemlékezését az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából. A rendezvényen ünnepi köszöntőt 

mondott V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és a térség országgyűlési 

képviselője. A programot a III. Béla Szakképző Iskola diákjainak műsora zárta. Köszönik a 

szerzőknek, Táncos Beatrix tanárnőnek és Korpics Ferenc tanár úrnak, valamint a darabban 

közreműködő diákoknak, pedagógusoknak hogy ismét egy rendkívül színvonalas előadást 

nyújtottak a városnak. 

 

Március 19-én eleget tett dr. Szabó Máté ombudsman úr megtisztelő meghívásának és részt vett 

azon a szakmai beszélgetéssel egybekötött vacsorán, amelyen a térség oktatási és 

környezetvédelmi problémáiról esett szó. 

 

Március 20-án dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral, dr. Gábor László irodavezetővel és Talabér Ernő 

úrral a mozi felújításáról tárgyaltak. 

 

A megbeszélés után a Polgármesteri Hivatalban találkozott ombudsman úrral, ahol további 

információkat adott a térséget érintő problémákról. 



 

Március 20-án Muraszombatban a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013  keretében megvalósuló RIGHT PROFESSION elnevezésű projekt 

pályaválasztási kérdőívek és munkaerő szükségletek helyzetelemzése tartalmának és 

következtetéseinek bemutatásán dr. Gábor László Kistérségi irodavezető vett részt. 

 

Március 21-én Budapesten tárgyalt délelőtt a Nemzeti Galériában, majd pedig a Lobbi Klubban. 

Együtt ebédelt az Allison cég vezérigazgatójával, ezt követően pedig a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium főosztályvezetőjével, Bokor Attila úrral tárgyalt a jövőre 100 éves mozi 

helyzetéről. Tudomásuk szerint az egyetlen olyan épület az országban, amely 100 éve moziként 

működik, 1913-ban az akkori svájci tulajdonú óragyár igazgatója építtette ezt az épületet mozinak 

és azóta is egyfolytában moziként működik. Nincs még egy ilyen épület az országban, amely 

folyamatosan így tudna működni. Szeretnék megőrizni és megtartani a mozit a jelenlegi 

formájában. Be fog számolni a lehetőségekről. Nem lesz könnyű lépést tartani a mai digitalizált 

multiplex hálózat adta versennyel. 

 

Március 22-én Zalaegerszegen tárgyalt az autóipari és mechatronikai háromszög létrehozásával 

kapcsolatban. 

 

Kiss László úrral az Optimal Life Consulting cég vezetőjével Fekete Tamás műszaki irodavezető 

úr tárgyalt. 

 

Délután dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral közösen részt vettek a Vas Népe által szervezett 

lakossági fórumon, ahol a városlakók kérdéseire és problémáira próbáltak megoldást találni, 

illetve meghallgatták a problémákat és jelzik az illetékesek felé. 

 

Március 23-án 4 fő tett állampolgársági esküt. 

 

A délelőtt folyamán ellátogatott a Hivatalba Harangozó Bertalan kormánymegbízott úr, valamint 

a főigazgató asszony. 

 

A látogatást követően találkozott Anton Győry heiligenkreuz-i polgármester úrral, az Ipari Parkot 

érintő kérdésekben tárgyaltak. 

 

Március 26-án a refektóriumban rendezte meg a III. Béla Szakképző Iskola a megyei informatika 

versenyt, amelyen dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának elnöke képviselte az Önkormányzatot. 

 

Jelzi, hogy a hétvégén Walldürn városába kaptak meghívást, az alpolgármester fogja képviselni a 

várost a megye vezetőivel együtt. Egy római kiállítás megnyitó és városi programok lesznek, a 

nyári történelmi fesztiválra visszavárják és visszahívják Walldürn város vezetését. 

Holnap a délelőtt folyamán Vasvár, Körmend, Szentgotthárd igazgatói munkaközösségének 60 

éves jubileumi évfordulója lesz, nincs az országban még egy olyan igazgatói munkaközösség, 

amely 60 éve folyamatosan, megszakítás nélkül működne. Több mint 110 élő igazgató van, akik 

valamilyen szinten 1952-től napjaikig iskolát vezettek ebben a három térségben. Nagy 

megtiszteltetés lesz találkozni azokkal az idős, idősödő igazgatókkal, iskolavezetőkkel, 

oktatásvezetőkkel, oktatáspolitikusokkal, akik 60 éve a térségnek az oktatását meghatározták. 



Tőle balra a falon egy nagyméretű kép van, mely a Szentgotthárdi csatát ábrázolja. A kép 

Dorfmeister István festménye. A jelenlegi polgármesteri tárgyalóban a hat képből egy hiteles 

olajmásolat található, amely a városalapításról szól. Hat ilyen kép van a Nemzeti Galériában, 

ezeket a képeket digitalizálták és olyan festővászonra készült másolatot tudtak készíteni, mely itt 

látható. Szeretnék, ha történelmi hagyományt felelevenítő ünnepség keretében Szentgotthárd 

napján, mely május 5-éhez kötődik, 1038-ban halt meg Gotthárd, Szent Gotthárd püspök, fel 

szeretnék eleveníteni ezt a hagyományt és akkor átadni ezeket a képeket. Az eredeti helyükre 

visszakerülnének ezek a festmények digitalizált változatban. A városvezetés nem titkolt 

szándéka, hogy 2014-ben a Szentgotthárdi csata 350 éves évfordulójára legalább a hat képből a 

Szentgotthárdi csatát, az eredeti Dorfmeister képet visszahozzák a városba és a Történelmi Napok 

alatt legyen kiállítva és megtekinthető legyen. A képek megtekinthetők lesznek, egy héten 

lesznek olyan napok kijelölve, amikor ún. nyílt napokat tartanak a Polgármesteri Hivatalban és 

bárki ingyen megnézheti ezeket a képeket. Fel fogja hívni az iskolák igazgatóinak a figyelmét, 

hogy az összes iskolást egy rend szerint be tudja hozni a Polgármesteri tárgyalóba, a volt főapáti 

rezidenciába és láthatóak legyenek a képek. 

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás? 

A jelentés 11. oldalán található Rába szennyezéssel kapcsolatban van egy beszámoló, Labritz 

Béla környezetvédelmi tanácsnok beszámolója. A Rába szennyezéssel kapcsolatban elkeserítő 

dolgokról kell beszámolnia, az elmúlt havi megbeszélésen Bécsben a Magyar Nagykövetségen 

ennél keményebben megfogalmazott dolgok is elhangzottak. Felolvassa a környezetvédelmi 

tanácsnok által készített beszámolót: 

,,2012. február 4-én éjjel 2 és 4 óra között feldbachi bőrgyár szennyvíztisztító üzemében 

üzemzavar történt, melynek következtében mintegy 100m
3
, azaz 100.000 liter szennyvíz ömlött a 

Rábába. A szennyvízzel együtt, mintegy 800 kg felszínen úszó ún. lebegő anyag is a folyóba 

került. A steierországi Tartományi Hivatal ígérete ellenére a havária részletes okairól, valamint a 

laboratóriumi vizsgálati eredményekről nem érkezett jelentés. Az eset egyértelműen bizonyítja, 

hogy a kibocsátók felelőssége semmit sem csökkent azáltal, hogy számos szennyvíztisztító épült 

a Rába mentén, hiszen bármikor bekövetkezhet a fentihez hasonló üzemzavar, netán emberi 

mulasztás, esetleg szándékosság, ami súlyos környezeti károkat okozhat. A városvezetés még a 

rendkívüli szennyezés előtt tárgyalt osztrák vízügyi szakemberekkel, ahol egyértelműen 

kifejezésre juttattuk azt a véleményünket, hogy az ismét jelentkező intenzív habzás oka továbbra 

is Ausztriában keresendő. A 2008-2010-ig terjedő gazdasági válság sújtotta időszakban szinte 

teljesen tiszta volt a Rába vize. Ezt a tényt a Pronasz Civil Összefogás vizsgálatai és grafikonjai 

is megerősítették. Az osztrák oldali, leginkább bőrgyári, ipari termelés felfutásával ismét 

jelentkezett a habzás a Rábán és ezzel együtt más kémiai szennyeződés is kimutatható. A 

hivatalos vízügyi és környezetvédelmi szervek, valamint nemzetközi szervezetek 

együttműködése, a Rába fokozott ellenőrzése a fenti események miatt újból szükségessé vált.” 

 

Fekete Tamás: 

A jelentésben a Műszaki Iroda táblázatokban mutatta be az útkarbantartási keret felhasználási 

lehetőségét és a rendelkezésre álló forrásokat. A tavalyi évhez viszonyítva nagyobb összeg áll 

rendelkezésre, így a rábafüzesi kerékpárútnak a javítására is bruttó 4,9 millió Ft jut, egyéb más 

munkálatokra pedig 9 millió Ft. Ennek egy részéből pl. a Fővég útnak egy rövid szakaszát tudják 

leaszfaltozni, illetve egyéb útkarbantartási munkákat végeznek el. A tavalyi 6 millió Ft-nál ez 

nagyobb, majdnem 15 millió Ft. A Műszaki Iroda még egy táblázatot összeállított, melyben 

nemcsak a lakossági igény szerepel, hanem a felméréseik alapján mik azok a műszakilag indokolt 

útkarbantartási, javítási, felújítási munkák, amikre szükség lenne Szentgotthárdon, nem minden 



utcát sorol fel. Felsőmező utca 2,8 millió Ft. Mikes Kelemen utca 4,8 millió Ft, Felső utca 2,1 

millió Ft, Tompa Mihály utca 9,4 millió Ft, Erzsébet utca 1,1 millió Ft, Alsó utca 3,4 millió Ft , 

Kilián György utca 3,1 millió Ft, Örökzöld utca, Fővég utca, Dobó István utca, Kodály Zoltán 

utca 11,3 millió Ft. A Fővég utca teljes felújítása, karbantartása 33 millió Ft, ez reális. Ennyi 

összeg kellene, hogy műszakilag tisztességesen vízelvezetéssel, padka rendezéssel és burkolat 

megerősítésekkel meg lehessen csinálni. A rábafüzesi városrészen a Dobó utca 11 millió Ft, 

Kodály Zoltán utca 11,3 millió Ft, Toldi utca 11,2 millió Ft, ezek műszakilag indokoltak és 

felmérés alapján jöttek ezek a számok. Babits utca 3,3 millió Ft, de egyikre sem áll összeg 

rendelkezésre. A rábatótfalui városrészen a Váci utcának a burkolat felújítása 4 millió Ft, Fenyő 

utca 3,1 millió Ft, Alsópatak utca 5,1 millió Ft, Gyertyános utca 3,8 millió Ft, Szvétecz utca 4,7 

millió Ft, Felsőpatak utca 13,2 millió Ft, Akác utca 4,2 millió Ft. Máriaújfalui Parkerdő utca, Kis 

utca, ha ezeket összeadja, közelíti a 200 millió Ft-ot. Hangsúlyozza, műszakilag ez az az összeg, 

ami indokolt lenne Szentgotthárd úthálózatának a tisztességes felújításához, aminek 

következtében jó minőségű úthálózattal rendelkezhetnének. Ennek csak töredéke áll 

rendelkezésre, abból tudnak utat felújítani és karbantartani, ami rendelkezésre áll, ami jóval több, 

mint tavaly volt, de nem elég. 

 

Huszár Gábor: 

Abban biztos, hogy a rábafüzesi kerékpárutat ígérték a kampányukban, benne is van a 

programban. 

 

Labritz Béla: 

Megdöbbenéssel hallgatta ezeket a számokat. A rábatótfalui városrészen ezek azok az utak, 

amelyek elhanyagolt állapotban vannak. Lakossági fórum keretében a múlt héten találkozott a 

városrésze polgáraival, fájdalmas hangot ütöttek meg ezekről, az útról, a vízelvezetésről, illetve a 

felújításokról és a 10 éve napirenden lévő ravatalozó megépítésével kapcsolatban. Nehéz 

összeszedni az ehhez szükséges összeget, a hogyan kérdése is felmerül. A vízelvezetéssel, 

vízfolyásokkal kapcsolatos témakörben felvette a kapcsolatot az Őrségi Vízrendezési és 

Talajvédelmi Társulattal, tanácsnoki beosztásánál fogva megkérdezi, hogy mit kívánnak a 

jövőben elvégezni. Információi szerint 12, 15 évenként kerülnek egy-egy területre. Rábatótfalun 

háromszor öntötte el az ún. pusztai területet az árvíz többek között az ő munkájuk, illetve náluk is 

adódtak problémák, személyes ügyek. Az írásos beszámolójához annyit fűz hozzá, hogy az 

elmúlt tíz év munkája helyi szinten, a civilek szintjén, akik sokat tettek 2006-tól és előtte, sokat 

foglalkoztak a Rábával, jött a megye, az országos, nemzetközi szintű tárgyalások, az Unióba is 

befolyt a Rába vize, semmi nem történt. Ez túlmegy minden józan gondolkodáson, amit 

művelnek a Rábával. Semmit nem szólt volna, ha az említett két év nem lett volna, ami 

bizonyítja, hogy lehet tiszta is a Rába vize. Emberi mulasztásról van szó, nem lehet hibáztatni 

sem a lakosságot, sem a mezőgazdaságot ebben a tekintetben. 

A gátfelújítással kapcsolatos elmondja, hogy ne lapokból és mendemondákból tájékozódjanak a 

választók arról, hogy a felújítás kapcsán egy tétel kimarad első körben, ugyanis az átjárhatóság 

szempontjából, annak kiírására jött létre a pályázat, Ausztria és Magyarország 1-1 millió Euró 

támogatást nyert. Ausztriában két kisebb, míg Magyarországon a szentgotthárdi duzzasztó kerül 

teljes felújításra. Ígéretet kaptak akkor, hogy a Rábán átívelő híd is benne lesz a projektben. Az 

Osztrák Szövetségi Kormány 150 ezer Euróval támogatta a projektet, sajnos a 2. közbeszerzési 

kiírás után ezt a projektet, a Rábán átívelő gyalogos hidat kivették a projektből. De a VÁTI-nál és 

a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon személyesen megígérték, hogy 

ezt a hidat meg fogják építeni, mert semmi nem akadálya annak, hogy a gátfelújítás után a 



hídépítést elvégezzék. 

Hulladékudvarral kialakításával kapcsolatban köszöni a lakossági hozzáállást, jól sikerült 

fórumon vannak túl február 27-én. Minden mozzanatról tájékoztatják a lakosságot, az 

érintetteket, minden információ rendelkezésre áll. A következő rekultiváció, a téglagyár feletti 

terület jelentkezik majd ebben a projektben. 

Kiss János szakértő véleménye, a Műszaki Iroda és az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

közreműködésével a veszélyes fák kivágásával kapcsolatos munkálatok a befejezéshez 

közelednek. Nagy összegbe kerül, mert számos területen veszélyesek voltak a fák minőségükben 

és az elhelyezkedésükkel kapcsolatosan is, alpinisták vágták ki ezeket a fákat. Ígéretet kaptak, 

hogy frekventált helyeken, játszóterek környékén, utak mentén a megmaradt tuskókat 

eltávolítják. Egy éve beszámolóban arról fogalmazott, hogy Ausztriából nemcsak a Rábán kapják 

a szemetet, hanem személyautókból is hozzák a kedves magyar honfitársaik, akik kint dolgoznak, 

pár Euróért vagy egy jó szóért megtöltik a város területén elhelyezett zöldszigeteket. Felfeszítik 

és látszik, hogy Ausztriából, ausztriai éttermekből származó hulladékot helyeznek el bennük. 

Beszélt a Rendőrség illetékeseivel, előtte Bauer Arnold úrral egyeztetett, a Müllex Kft 

ügyvezetőjével, közös erővel fellépnek ezek ellen. Kér mindenkit, ha ilyet lát, írja fel a 

rendszámot. Nem kell közbeavatkozni, kéri, írják fel a rendszámot. Tűrhetetlen, hogy Ausztriából 

magyarországi hulladéktárolókba kerül a szemét. 

Kapcsolatba lépett a Nemzeti Közútkezelő Társaság vezetőjével, az április 23-án a Föld napja 

alkalmából lesz egy szemétgyűjtési akció, kérik a lakosságot, diákokat, nyugdíjasokat, klubokat, 

civileket, hogy lépjenek be az akcióba és takarítsák ki a téli szemetet az utak mellől. Arra kéri a 

civil szervezet vezetőit, iskolák ezzel foglalkozó vezetőit, hogy az ő elérhetőségei bármelyikére 

küldjék el azt a létszámot, amivel ebben az akcióban részt kívánnak venni, hogy megfelelő számú 

védőkesztyűt, láthatósági mellényt, illetve hulladékzsákot a Közútkezelő tudjon biztosítani e 

napra nekik. 

 

Dömötör Sándor: 

A fakivágással kapcsolatban köszöni Farkasfa lakói és a Farkasfa Jövőjéért Egyesület nevében, 

hogy a veszélyes fák kivágása megtörtént Farkasfán. Megtörtént az értékesíthető rönkök 

felmérése és Kiss János jóvoltából 7,5 köbméter, ami értékesítésre szánható. Az Egyesület 

elnökének a megkötött megállapodás szerint az a kérése, hogy az értékesítést követően az ezért 

járó összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesület számlájára utalják el, hiszen nagy szükség lesz erre a 

pénzre. Javasolja Jakabháza és Rábatótfalu városrésznek, hogy ha ott kivágásra kerülnek fák és a 

civil közösségek térítésmentesen a gallyak és hulladék eltakarításában részt vesznek, 

hasznosítható rönk lesz, értékesítsék és a megállapodásban kössék ki azt, hogy az a pénzeszköz 

az ő rendelkezésükre álljon. Visszatér a Műszaki Iroda vezető tájékoztatójához. Összeadta a 

részösszegeket, neki 240 millió Ft jött ki, ami a városrészeken felújításra várna négyzetméter, 

illetve a bekerülési költség. Örömteli, hogy a rábafüzesi kerékpárút ebben az évben elkészül, 

ezenfelül is jut útkarbantartásra, felújításra. A következő években nagyobb figyelmet kell 

fordítani, hogy a városrészeken, Rábatótfalu, Zsidahegy, Rábafüzesen az áldatlan állapotokat 

megszűntessék, ami most uralkodik. Ha ez évben sorra kerül a vasútállomás mellett az autóbusz 

pályaudvar átépítése, mi lesz a sorsa a jelenlegi autóbusz pályaudvarnak? A múltkor általa 

említett vízelvezetési gondokra ebben az évben a technikai eszközöket, illetve tárgyakat nem kell 

figyelembe venni, amiket Fekete úr a két ülés közötti beszámolóban említett. Információi szerint 

ez évben elindul az autóbusz pályaudvar építése, az út kialakításánál kétszer 3,5 méteres 

kétirányú közlekedést kell biztosítani, akkor a területek a buszpályaudvar, illetve az állomással 

szemben érintettek lesznek. 



 

Huszár Gábor: 

Nem az autóbusz pályaudvar leköltöztetése indul el ebben az évben, a P + R parkoló kialakítása 

kezdődik meg a vasútállomás mellett. A projekt következő lépése, hogy az autóbusz pályaudvar 

is lekerüljön. Autó, motorkerékpár és kerékpártároló kialakítás kezdődik meg a rámpától Keletre 

eső részen, a rámpa keleti végén, amikor megvan és megvan az engedélyeztetése az autóbusz 

pályaudvar projektnek, akkor indul el az autóbuszpálya projekt. 

 

Fekete Tamás: 

Úgy van, ahogy a polgármester mondja. Úgy tűnik, hogy biztos, hogy ez a parkoló létre fog jönni 

a vasútállomás területén, ugyanakkor a komplett tervdokumentációt a buszpályaudvarnak, a 

kerékpártárolónak engedélyezteti a GYSEV, a végleges megoldást csinálja. Tudomása szerint 

mindenképpen meg lesz valósítva. Az idén nem tudja, az idén csak a parkoló valósul meg, 

viszont a buszpályaudvar a következő évben fog odakerülni a biciklitárolóval együtt. Az 

úthibákat, amiket Dömötör képviselő mond, azt gondolja, a kátyúzási keretbe belefér, 

amennyiben nem kerül sor a buszpályaudvar áttelepítésére, ezeket a kátyúkat mindenképpen meg 

fogják szüntetni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Dömötör képviselő felvetett dolgokat, most reagál rá. A városrészi fakivágásokkal kapcsolatosan 

Dömötör képviselő elmondta, hogy a városrészi civil szervezetek a megkötendő megállapodásban 

kössenek ki bizonyos előnyöket, hogy ezeket a fakivágásokat az ő segítségükkel ha megcsinálják, 

akkor ezek a pénzek odakerüljenek a településrészekre vagy az egyesületekhez. Ezt nem kell 

követelni és kikényszeríteni, hiszen a polgármesteri hivatal találták ki, hogy ez így legyen és a 

szervezési tervezetekbe, az aláírt szerződésekbe a Hivatal írta be így, amelyet pedig a civilek 

elfogadtak. A pontosság és korrektség ezt kívánja. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Felhívja a figyelmet, lomtalanítás szerveződik május 12-én és 19-én a városban. Szükséges lenne 

megszervezni azt a felvetést, amivel több civil szervezet élt városszerte, hogy a fémhulladékot a 

városrész vagy egy-egy civil szervezet javára lehessen összegyűjteni. Mivel májusban 

szerveződik a lomtalanítás, a megelőző napokban célszerű lenne akár civil kezdeményezésként, 

jelentős pénzekre tudtak szert tenni azok a civil szervezetek, akik erre energiát és időt fordítottak, 

városrészenként 200-300 ezer Ft-okat gyűjtöttek össze. Összefogással célszerű lenne egy plusz 

kezdeményezést is indítani. Hogyan lehetne a fémhulladékot összegyűjteni, hol lehetne 

elhelyezni, honnan szállítják el, addig az időig kidolgozzák, átgondolják. Rábafüzes városrész 

képviselőjeként örvendetesnek tartja a kerékpárút felújítását, de az előterjesztésben szerepel az 

árkok iszapolása, átereszek tisztítása, zárt szakaszok gépi mosatása, ami a rábafüzesi városrészen 

valósul meg közel 4 millió Ft értékben. Tavalyi felmérés eredményeként nagy szükségességű 

feladat. A Toldi utca vonatkozásában csak 210 folyóméter árok pucolása és padka javítása 

valósulhat meg majdnem 2,5 millió Ft-ból, de ennél az utcánál ez létfontosságú feladat. Az 

anyagban szerepel a Hársas-tó rendbetétele, a Horgász Egyesület dicséretes módon évek óta 

elvégzi ezt a munkát. Meg kell emészteniük, nem valószínű, hogy ez évben a Hársas-tavon 

strandolási lehetőség kínálkozik, hiszen a benyújtott Lieder pályázatot a mai napig nem bírálták 

el, várhatóan április végén és mire szerződéskötés történik, újabb hónapokat jelent, ami azt 

eredményezi, hogy a fedezet a tavaszi időszakban nem áll rendelkezésükre, hiába van a 

költségvetésben a szennyvízre újabb forrás biztosítva. Együtt lehet megcsinálni és csak 2013-ban 



szolgálhatja a várost. Rábafüzesen a volt óvoda előtti fák kivágására történt árajánlat kérés és 

várhatóan azok kivágása is megtörténik, mert veszélyesek a fák. 

 

Labritz Béla: 

Egy országos akció indult el, a homokozók tisztaságának ellenőrzése a fő téma. Külföldről 

fognak fertőtlenítő szakembereket hozni, nem tudja ennek az okát. Szentgotthárd városa 

nagylelkű volt akkor, amikor a kutyatartókkal kapcsolatosan nem vezette be az ún. ebtartási 

hozzájárulást. Arra kér ezért minden tisztelt kutyatartót, hogy tartsa be a környezetvédelmi 

rendeletet, használja a zacskókat a kutyaürülék eltávolításához és a parkok, sétálók, játszóterek 

környékén ne sétáltassák a kutyájukat. Megvannak a kijelölt helyek, a gátak a töltések mentén, de 

belvárosban és leginkább a játszóterek környékén ne sétáltassák a kutyát, erre kér mindenkit. 

Vas- és hulladék gyűjtéssel kapcsolatosan javaslattal él. Betartható dolog lenne az, ha megfelelő 

szervezés után az illető civil szervezetek célzottan a lakosság irányában kiosztva a területeket 

eljuttatnának egy értesítőt, hogy mely napon érkeznének a civilek szállítóeszközökkel annak 

érdekében, hogy a hulladék vasat elszállítsák. Amelyik családi házban van hulladék vas, illetve 

papír, egy szalagot tegyen ki a kerítésre és azokba a házakba a civilek bemennek, összeszedik a 

hulladékot, vasat, papírt. Rábatótfaluban 420 ezer Ft hulladék gyűlt össze, annyit kapott érte a 

városrész. A lomtalanítás minden évben problémát okoz. Arra kéri a lakosságot, ne napokkal és 

hetekkel előtte tegyék ki a szemetet, mindenki tudja, hogy mely napokon van a lomtalanítás. 

Május 12. és 19. a lomtalanítás tervezett időpontja. Mindenki tudja, mikor van az ő területén a 

lomtalanítás, az lenne a legjobb, ha aznap reggel tennék ki a hulladékot, úgyis össze van gyűjtve 

és elkerülik azt, hogy napokkal előtte trancsíroznak szét mindent, szórják a szemetet, törik az 

üveget. Széttörik a tévét, kiszedik belőle a trafót, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnak 

ez óriási munka. 

 

Huszár Gábor: 

Azért kezdtek két órával előbb a mai ülést, mert ma a testületi ülés után még két 

tárgyalássorozatot kell véghez vinni, ebben a teremben Kistérségi és Védelmi Bizottsági ülés is 

lesz. Ha ennyire elnyúlik már az első napirendi pont, nehezen fogják tudni tartani a tervezett 

időkeretet.  

 

Vadász József: 

A lomtalanításhoz kapcsolódóan a hasznosítható fém, illetve papírhulladékkal kapcsolatban a 

Müllex Kft-vel beszélt és a Kft arra hajlandó, amikor a civil szervezet, aki a begyűjtést 

felvállalja, egy-két nappal előtte egyeztetés alapján konténert kihelyez arra a városrészre és 

ingyen elszállítja. Fizet a begyűjtött hulladékért ugyanannyi összeget, mint amit az Alcufer-hez 

kellene Körmendre beszállítani és nincs rajta fuvarköltség. 

 

Huszár Gábor: 

Le tudják mérni? 

 

Vadász József: 

Természetesen le is mérik. 

 

Huszár Gábor: 

Ez jó hír, meg kell fontolni. 

 



Kardosné Kovács Márta: 

Egy aggálya van. Mihelyt vashulladék kerül a konténerbe, őrizni is kell, mert kilophatják belőle. 

A kutyasétáltatás kapcsán eszébe jutott, tiltó táblák kihelyezését javasolják azokon a területeken, 

javasolja azt, hogy a játszóterek környékén olyan tiltó tábla kerüljön kihelyezésre, hogy az 

eszközt a gyerekek használják és ne a felnőtt gyerekek. Ezeket az eszközöket a 60-80 kg feletti 

fiatalok is használják és rongálják. Felhívja a város figyelmét az akcióra, bárki csatlakozhat 

hozzá, holnap fél 12-től a városban szemétgyűjtés van, egy szervezet egy osztály akció, amikor a 

civilek és a diákok gyűjtik a város egész területén a szemetet. Ez nem kizárólag azokra a civil 

szervezetekre vonatkozik, akik eddig csatlakoztak. Bárki, magánszemély saját utcájában 

csatlakozhat az akcióhoz és takaríthatja a várost, hogy tisztábbak legyenek. 

 

Dr. Haragh László: 

Megköszöni a III. Béla Megyei informatikai verseny szervezőjének, a szakiskolának a 

szervezésben kifejtett munkáját, illetve gratulál az iskola csapatának a 2. helyezéshez. 

Rendszeresen és nagy lelkiismeretességgel készítik fel a diákjaikat a megmérettetésre. Helybeli 

vállalkozók szponzorálták ezt a versenyt, nekik is megköszöni a támogatást. Elmondja a 

szponzorokat: Ixion, Opel Hungária, OTP, Gotthard Art, Szentgotthárdi Spa & Wellness Fürdő, 

HP, Kalendart, Vasi TISZK, ÁFÉSZ és a K & H, illetve Szentgotthárd város polgármestere volt 

az egyik fő szponzora ennek a versenynek. 

 

Huszár Gábor: 

A játszóterek fertőtlenítésével kapcsolatban elmondja, komoly immunológus professzorok írják 

le, hogy egy átlagos gyermek immunrendszerének fejlődéséhez kb. évi fél kg szemetet kell 

magukhoz venni. Ennél nagyobb butaságot, mint hogy a homokot Amerikából származó 

űrtechnikai berendezéssel fertőtlenítsék, még nem hallott. Ha érkezik hozzájuk ilyen megkeresés, 

ő biztosan nem ül le velük tárgyalni és nem támogatja a hasonló ötleteket. 

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a VÁTI-tól megjött a mai 

postával a tartalommódosítási döntés. A Luzern Szentgotthárd energia projekt a VÁTI által is 

szabad úton van. Az NYDOP 5.2.1/C-11 számú pályázat kiírásában rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése a Nyugat-dunántúli régió egészségügyi intézményeiben, 2 milliárd Ft-os pályázat, 

nyert a pályázat, ezért kb. 20 millió Ft értékben mint konzorciumi tagok készíthetik az Orvosi 

rendelő tetőtér felújítását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2012. 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 13.04 órakor megszakítja a nyílt ülést és 

közmeghallgatást rendel el. 

 

A képviselő-testület 13.05 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi munkáról, 

tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv kidolgozása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését az Önkormányzat évente tárgyalja. 

Terjedelmes az anyag, ami a Civil Fórum és az Önkormányzat munkatársainak 

közreműködésével került összeállításra. A cselekvési terv alapja a Civil Fórum 2012. évi 

munkaterve és cselekvési terve, ami a civil szervezetek és tagszervezetek munkatervei alapján 

állítódott össze. Megjegyzi, hogy táblázatba lett foglalva a támogatás, ami 2011-ben a civil 

szervezetekhez került a testületi tagok tiszteletdíjából és ez közel 5 millió Ft. Ebből a civil 

szervezetek 3 millió Ft körüli összeget kaptak meg, a különbözet Szentgotthárd újság költségeire 

fordítódott. Kiemel egy részt az előterjesztésből, a Civil Fórum leveléből idéz: „A városban a 

civil szervezetek összefogásában óriási segítséget jelent, hogy a  város vezetése felismerte, hogy 

nehéz gazdasági és politikai helyzetben nagy szükség van a civil szervezetek aktív 

tevékenységére. A civilek alkalmasak arra, hogy keretet adjanak a közösségek, csoportok 

véleményének, azokat ütköztessék, az érdekeket képviseljék és lobbizzanak azok 

megvalósításáért. Tudjuk, hogy elégedettek nem lehetünk, még rengeteg a tennivaló, a 

programokhoz, fejlődéshez anyagi források szükségesek és sok lelkes, tettre kész, céljai 

megvalósítására elhívatottságot érző önkéntes és az önkéntesek munkáját megbecsülő és elismerő 

társadalom.” 

 

Dr. Sütő Ferenc: 

Kérdezi, a Civil Alap ez évben városrészi alapként is fog működni és a városrészi 

önkormányzatok is benyújthatják-e kérelmeiket? Januárban volt az utolsó negyedéves Civil 

Alapból kiosztható összegek elbírálása és a Máriaújfaluért Egyesület egyedüliként határidőben 

nyújtotta be kérelmét, de akkor kimaradtak az elbírálásból. Azt a tájékoztatást kapta, hogy 

márciusban térnek rá vissza. Most nincs az előterjesztések között, tájékoztatást kér. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Előzetes egyeztetéssel az Önkormányzat és a civil szervezetek egymás közt is egy április 6-i 

időpontot tűztek ki, hogy addig lehet benyújtani a 2012. év I. negyedévére vagy akár az egész 

évre vonatkozóan a civil szervezeteknek, városrészeknek a kérelmet. Az időpont tolódott, mert 

előtte el kell fogadni jelen határozat keretében az ez évi cselekvési tervet, valamint a szabályozást 

is, mert változik a Civil Alap felhasználásának szabálya. Az áprilisi testületi ülésen térnek vissza 

a civil szervezetek kérelmeire. A költségvetésben rendelkezésre áll egy összeg most is. 

 

 



Huszár Gábor: 

Abban a hitben volt, egyeztetés is történt, hogy első napirendként elfogadják amiről most 

beszélnek, ugyanezen a testületi ülésen tudnak dönteni az Alap felhasználásáról. Jogtudós 

emberek azt mondták, jobb ezt egy hónap különbséggel megtenni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

57/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a civil 

szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2011. évi munkáról, 

megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésre: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2012. május 1-jétől 2013. április 30-ig szóló közös cselekvési 

programtervét az Előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Civil Alap 

Szabályzatát az Előterjesztés 2. mellékletben foglaltak szerint  elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

  civil szervezetek vezetői 

  településrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 3. mellékletben 

található Támogatásigénylő lap tartalmát jóváhagyja a Civil Alapból való igénylés 

feltételeként azzal, hogy a rajta található tájékoztató szöveget elbírálási időszakonként 

aktualizálni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi külkapcsolati terve, külkapcsolatok várható 

bővülése. A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, 

pályázati lehetőségek. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága ülésén beszéltek a nem élő 

testvérvárosi kapcsolatokról, amik csak formálisan léteznek. A bizottság megegyezett, hogy e 

kapcsolatokat ne szüntessék meg, hanem tartsák fenn a csak papíron létező testvérvárosi 

rendszert. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi külkapcsolati terv 

végrehajtásáról szóló beszámolót és az Előterjesztés melléklete szerint az Önkormányzat 2012. 

évi külkapcsolati tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet, hogy egy, az Európa a polgárokért program keretében a 

2013. évi Szentgotthárdi Történelmi Napok alatt megrendezendő testvérvárosi találkozóhoz 

programtervet és előzetes költségkalkulációt tartalmazó előterjesztést készítsen legkésőbb a 

2012. májusi képviselő-testületi ülésre. 

 

Határidő az előterjesztés elkészítésére: 2012. május 21. 

Felelős: Dr. Krajczár Róbert, a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

 

   Tieger Gábor pályázati ügyintéző 

   Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

1./ Napirendi pont: 

Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz II. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Ismerteti a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, mely a 2. számú mellékletben 

található. A bizottságot tájékoztatta Kuntárné Standor Ilona bizottsági tag, hogy újabb, 

kedvezőbb árajánlatot kértek és kaptak egy új gép beszerzésére. A gép beszerzése beszereléssel 

együtt 1 millió Ft-ból megvalósulhatna. A bizottság azzal indokolja a gép beszerzés támogatását, 

nem kezelhető helyzetet okozna, hogy ugyanabban a rendelőben az iskolafogászat is 

megvalósulna, ahol egy vállalkozó orvos végzi a tevékenységét. Hosszútávon az egyik orvos 



cseréjére is sor kerülne, ez akadályozná, hogy arra a rendelőre fogorvost tudjanak szerezni. Az 

iskolafogászat áthelyezése komoly költségekkel jár, az ottani gép szavatossága nem garantálható 

hosszútávon. A bizottság egy új gép beszerzését támogatja. 

 

Huszár Gábor: 

Bruttó 860 ezer Ft áron van a legújabb ajánlat, amely tudomása szerint tartalmazza a 

működtetésbe való beindítást. 

 

Dr. Gábor László: 

Nem tartalmazza. 

 

Huszár Gábor: 

Lehet, hogy ő tudja rosszul. Hozzá olyan információ jött, hogy ennek fejében ingyenesen 

beüzemelik a gépet. Nem a 140 ezer Ft-on fog múlni a röntgengép. Egyetért a Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság javaslatával. 

 

Dr. Haragh László: 

Úgy tudja, hogy Csuka doktorral a tárgyalás azért bukott meg, mert neki kellett volna a használt 

gép megvásárlását megelőlegezni. Ha ezen tudnának finomítani és az Önkormányzat vagy a 

Rendelőintézet ezt az összeget megelőlegezné, akkor lehet, hogy a doktor úr más belátásra 

juthatna a havi 50 ezer Ft eszköztámogatás lehívásával kapcsolatban. Egy használt gépről lenne 

szó, de úgy tudja, a főorvos asszonynak van egy ajánlata jó állapotban lévő használt 

röntgengépre. Ezen el kellene gondolkodni és futni kellene egy kört. 

 

Huszár Gábor: 

Már nincs meg az a lehetőség, új, de mégsem új, becsomagolt állapotban, de másfél éve raktáron 

lévő gép már nincs meg. Rossz a rendszer. Nem lehet elvárni az orvostól, hogy ő 1 millió Ft-ot 

megelőlegezzen és havi 50 ezer Ft-onként a TB támogatással együtt ez az összeg visszajön. Van 

egy 860 ezer Ft-os új gép, ezt kell elfogadni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

59/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az I. és II. 
fogorvosi körzethez fogászati röntgenkészüléket kell beszerezni (üzembe helyezéssel, 
engedélyezéssel), amelyhez legfeljebb bruttó 1.000.000,- forintot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartalék és az intézményi üzemeltetési elkülönített keret terhére azzal, hogy az I. és II. 
fogorvosi körzetet ellátó vállalkozó fogorvosok a gép működtetéséhez karbantartási szerződést 
kötelesek kötni. 
 
Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 Dr. Bedics Katalin fogorvos 



 Dr. Csuka János fogorvos 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2012. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

egyező véleménye esetén – a mellékletben szereplő térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester 

              Dr. Gábor László irodavezető 
 

1. számú melléklet 
1. ÉTKEZTETÉS 

 
1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 

 ebéd szállítás nélkül: 510,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 605,- Ft/nap/adag 

 
1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv ebéd szállítással  
Ft/adag 

ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 
1         - 28500 79 21 100 71 19 90 

28501 - 42750 220 60 280 213 57 270 
42751 - 57000 276 74 350 268 72 340 
57001 - 71250 339 91 430 315 85 400 
71251 - 85500 402 108 510 354 96 450 

85501 - 476 129 605 402 108 510 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

 Ebéd szállítással: 19.151,25 Ft  
 Ebéd szállítás nélkül: 17.073,33 Ft 

 
2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 



 
1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 850,- Ft/óra 
 
1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 
Ft/óra 

0 0 
1         - 28500 200 
28501 – 42750 400 
42751 – 57000 550 

57001 – 71250 650 
71251 – 85500 750 
85501 - 850 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 42.751,30,- Ft  
 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
3.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 285,- Ft/nap  
 
3.2.   Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11.433,33,- Ft 
 
3.3. Szociálisan NEM rászorultak esetében: 285,- Ft/nap  
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 
 

1.) Személyi segítés óradíja: 600,- Ft/óra  
2.) Szállítási kilométerdíj: 100,- Ft/km 

 
4.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni): 
 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj (Ft/óra)  

0 0 
1         - 28500 180 
28501 – 42750 290 

42751 – 57000 400 
57001 – 71250 520 
71251 – 85500 570 
85501 - 600 

 
Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 70 Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás 
esetén a szállítási kilométerdíj: 

110 Ft/km  
 

 
4.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 32.047,22,- Ft 
 



4.4.    A szociálisan NEM rászorultak esetében a térítési díj: 
 Személyi segítés óradíja: 935,- Ft/óra 
 Szállítási kilométerdíj: 120 Ft/km 

 
6. NAPPALI ELLÁTÁS 

 
6.1.     Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!):  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 510,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170,- Ft  
 
6.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  
Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 30 39 11 50 71 19 90 
28501 - 42750 130 157 43 200 213 57 270 
42751 - 57000 140 165 45 210 268 72 340 
57001 - 71250 150 181 49 230 315 85 400 

71251 - 85500 160 189 51 240 354 96 450 
85501 - 170 197 53 250 402 108 510 
 
6.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 Étkezés: 23.210,- Ft 
 Étkezés nélküli tartózkodás: 44.450,33 Ft 
 Étkezés és tartózkodás együtt: 67.660,- Ft 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Bölcsődei gondozás térítési díjának meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága támogatta a térítési díj bevezetését. 

Ő viszont fenntartja a véleményét, hogy egy bölcsődés korosztálynál, még ha a városnak plusz 

terhet is jelent, nem különböztetné meg a gyerekeket, hogy anyagilag tehetősebb vagy kevésbé 

tehetős körülmények közül származik. Az előzetes kalkuláció szerint a gyerekeknek kb. a fele 

fizetne térítési díjat, fele pedig nem. Amikor a családi pótlék visszaállításáról szó volt, 

kimondottan ezzel érvelt a civil szervezetek többsége, hogy nem a családot, hanem a gyereket 

kell támogatni. Itt azt érezné, ha nem vezetnék be a térítési díjat, hogy a gyereket támogatják és 

nem a családot minősítik jövedelmi viszonyok alapján. Nem támogatja a térítési díj bevezetését. 

 

 



Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a térítési díj bevezetését javasolta. A törvényi 

változás kötelezően előírja, hogy díjat meg kell állapítani, az lehet 0 Ft is, de ezt a támogató felé 

nagyon meg kell indokolni. Azzal, hogy egy pályázati programot elindítottak, a Bölcsőde 

felújítását, az Önkormányzat és a város célja, hogy egy jobb, minőségibb szolgáltatást tudjon 

nyújtani a Bölcsőde. A térítési díj amennyiben bevezetésre kerül, szociális alapon történik, olyan 

térítési díj értékek vannak meghatározva, magas keresettel rendelkező családnál számít egy 

nagyobb térítési díjat, kis egy főre jutó nettó jövedelem esetén 0 Ft az összeg, a szociálisan 

rászorulóknak pedig nem kell térítési díjat fizetni. A pályázat és a térítési díj bevezetése jobb 

szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé a Bölcsődének, hiszen a térítési díjakból befolyó összeget a 

Bölcsőde használhatja fel felújítási, fenntartási célokra, 2012-ben az udvari játszóeszközök 

felújítására. Az udvaron elhasználódott, rongálódott eszközök vannak, új, szép eszközökkel 

játszhatnának a gyerekek. 

 

Huszár Gábor: 

A jegyzőnek volt egy frappáns gondolata a délelőtti bizottsági ülésen. Az elmúlt évben nem volt 

térítési díj fizetés és mégis jelentősen csökkent a gyermekvállalási kedv Szentgotthárdon. Nem 

ettől lesz több vagy kevesebb gyermek, attól lehet több gyermek a Bölcsődében, ha emelik a 

szolgáltatás színvonalát és a 2-2,5 millió Ft gyermekjátékokra és az udvari gyermekjátszótér 

kialakítására fordítódna. Abban, hogy nagyobb legyen a gyermekvállalási kedv Szentgotthárdon, 

ők feltételek javításával tudnak hozzátenni. Haragh képviselő figyelmébe ajánlja a táblázatot. Az 

egy főre jutó nettó jövedelemnél 37 ezer Ft-ig az ez főre jutó gondozási díj 0 Ft. 80 ezer Ft egy 

főre jutó nettó jövedelemig, amely négytagú családnál 320 ezer Ft-os jövedelmet jelent, 140 

Ft/nap a térítési díj. 95 ezer Ft-os egy főre jutó nettó jövedelemnél 450 Ft/nap a térítési díj, aztán 

650.- Ft, 125 ezer Ft egy főre jutó nettó jövedelemnél 775.- Ft/nap a gondozási díj. A szociális 

alapon rászorulók nem fizetnek, vagy csak egy jelképes 100 Ft-os összeget, aki viszont tehetős, 

meg tudja fizetni a 400-500 Ft körüli hozzájárulást, ami ahhoz kell, hogy a gondozási díjat ki 

tudják kalkulálni. Jegyző úr zseniális gondolata, hogy nemcsak a munkáltatói igazolást veszik 

alapul, hanem a munkáltatói igazolás és lakásfenntartási költség igazolási bizonylat. Nem 

fordulhat elő az, hogy valaki a munkáltatótól hoz egy 62 ezer Ft-os minimálbéres papírt, közben 

meg van neki egy 150 ezer Ft-os lakásfenntartási költsége, mert a kettő nincs szinkronban. Ez a 

kettő bizonyítja azt, hogy el tudják dönteni, ki az, aki szociális alapon rászorul és ki tudja 

megfizetni a térítési díjat. A szavazásnál mindenkitől nagy komolyságot kíván. Hiszi, hogy ezzel 

jót tesznek az intézménynek, a városnak és az odajáró gyermekeknek. Szerette volna Haragh 

képviselő véleményét befolyásolni és megváltoztatni. 

 

Dr. Haragh László: 

A sávhatárok méltányosak és nem gondolja ő sem, hogy ez megerőltetést jelentene a 

családoknak. A félelme ott van, ha elindították ezt a folyamatot, akkor precedenst teremtettek és 

alakulhat a helyzet úgy, hogy emelniük kell a térítési díjon és ha már van, könnyen változtatnak 

felfelé nagyobb lépésekben is, mint az méltányos lenne. Magát az elvet nem tudja elfogadni, 

hogy egy hároméves koráig nevelt gyermek neveléséért a közösség felé térítési díjat fizessen. Ez 

a dolog nem megy le a torkán, nemmel fog szavazni. 

 

Huszár Gábor: 

Megígéri, amíg Haragh képviselő az elnök, 2,5 évig nem lesz változás. 

 



Dömötör Sándor: 

Lehet, hogy Haragh képviselőnek egy-két dologban igaza van, tudja, hogy a változtatással nem 

fog több gyermek születni. Attól fél, hogy ezzel nem lesz elegendő gyermek a Bölcsődében. Nem 

tudja, milyen a kihasználása a Bölcsődének, de lehet, ez egy-két embert arra fog sarkallni, hogy 

nem viszi Bölcsődébe a gyermekét. Nehogy odajussanak, hogy a Bölcsődében lévő munkaerővel 

is gondjuk legyenek. Nem győzte meg Haragh képviselő és a polgármester sem, fél attól, hogy a 

Bölcsődében létszámgondok lesznek, kevés lesz a gyermek. 

 

Huszár Gábor: 

Nem fél ettől, hiszi, hogy a következő években az Opel gyár és az Ipari Park fejlesztése miatt 

megnövekedő gyermeklétszámmal kell számolniuk. 

 

Labritz Béla: 

Nemes gondolatok hangzottak el leginkább Haragh képviselőtől, sajnos elvekből nem tudnak 

felépíteni, felújítani és nem tudnak minőségi munkát biztosítani. Ha az említett menedzsment és 

munkavállalói kör bővül Szentgotthárdon, lát egy jól működő, lelkes munkatársakkal bíró Óvodát 

és Bölcsődét, akkor azt mondja, szívesen vállal gyermeket és beadhatja gyermekét. A szociális 

törvény biztosítja, hogy vissza kell venni a gyesről, gyedről a kismamát, akkor előre kell 

gondolkodni és meg kell teremteni ennek a feltételeit. Így tudják megteremteni.  

 

Dr. Haragh László: 

Nem az összegeket hangsúlyozza ki, hiszen ezek kimondottan méltányosak. Az elvvel nem tud 

azonosulni, hiszen megkülönböztetnek gyereket gyerektől. Ez nem megy le a torkán, hogy van 

módosabb gyerek és van kevésbé módosabb gyerek. A táblázat szerint arról van szó, hogy a 

gyerekek fele egyenlőbb és a másik fele pedig a még egyenlőbbek közé tartozik. 

 

Huszár Gábor: 

Van módosabb gyerek és van kevésbé módos gyerek. A kevésbé módos gyerek lehet, hogy 

rosszabb körülmények között nőne fel otthon, mint a módosabb gyerek, ezért az itt befolyó 

összeg fordítódik arra, hogy minden gyerek egyenlő szinten, a lehető legszebb körülmények 

között tudjon Bölcsődébe járni. Az előterjesztés erről szól és ezért kell megszavazni.  

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1./ pontjának 1.2. A. alpontját 1 

igen szavazattal és 6 nem szavazattal nem fogadta el. 

 

A képviselő-testület a határozat 1.) pontjának 1.1. alpontját és 2./ pontját egyhangúlag elfogadva, 

az 1.) pont 1.2. alpontját 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva, az 

1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. alpontjait 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva a határozatot az 

alábbiak szerint hozza meg: 

 

61/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása kapcsán 

a fenntartó Kistérségi Társulásnak javasolja: 

 

1.1.   1485,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 



1.2.   az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és kedvezmények 

meghatározását, 

1.3.    2012. május 01. időponttól alkalmazva, 

1.4. azzal, hogy az előre befizetett személyi térítési díjból az érintett gyermek hiányzása 

esetén nem jár vissza a napi gondozási díj, de annak összege a következő hónap 

térítési díj összegébe beszámítható, ha a gyermek távolmaradását a szülő bejelentette, 

1.5. azzal, hogy az ebből származó bevételt az intézmény a bölcsődei játszókert 

fejlesztésére fordíthassa a 2012. évben,  

1.6. azzal, hogy a személyi térítési díj megállapításának alapját a munkáltatói igazolás és a 

lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

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

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás döntését követően 

– a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 

            Dr. Gábor László irodavezető 
 

1. számú melléklet 
 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2012. 

évben (rendeletbe foglalni!): 775,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 775.- 

 

Szolgáltatási önköltség: 1485,- Ft/nap/gyermek 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az óvoda felújítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 



 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

62/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. 

(III. 1.) BM rendelete, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

kiírásra javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14.) vonatkozásában négy gyermek csoportszoba teljes felújítására 

(nyílászárók, radiátorok cseréje, világítás-korszerűsítése), és a hozzájuk tartozó 

gyermekmosdók- (nyílászárók, radiátorok, víz-, fűtés-világosítás korszerűsítés kompletten), 

illetve 4 db gyermeköltöző felújítására pályázatot nyújtson be. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2012. április 02. 

Felelős:  Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a SZEOB Játékvár 

Óvoda előterjesztésben szereplő felújítására benyújtandó, az 1.) pontban meghatározott 

pályázathoz szükséges önrészt - maximum 5.779.993,- forintot - a 2012. évi költségvetésben 

szereplő pályázati alap terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Huszár Gábor polgármester 

 

 

5./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

63/2012. 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 

„Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 

erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1  kódszámú 

pályázati ablakra támogatási kérelmet nyújtson be . 



Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2012. április 30. 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

      Molnár Piroska igazgató 

 

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

- a projektben vállalt tevékenységeket elviekben támogatja, illetve 

- 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 
 

 

6./ Napirendi pont: 

A 2012. évi képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

64/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 308/2011. számú határozatának 

mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 

munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának 2012. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a „Beszámoló 

Szentgotthárd Város idegenforgalmi feladatainak ellátásáról, Szentgotthárd Város 

Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012. program végrehajtásáról. A program 

felülvizsgálata, aktualizálása.” című napirendet a 2012. áprilisi Képviselő-testületi és Bizottsági 

ülésén tűzi napirendre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Gábor László irodavezető 
 

 

7./ Napirendi pont: 

Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 



Dömötör Sándor: 

Egy mondatot felolvas az előterjesztésből: ,,A tervezettel egyetértünk. Ez az Önkormányzatra 

közvetlen fizetési (finanszírozási) kötelezettséget nem ró.” Kérdezi, ez azt jelenti, hogy közvetlen 

nem, de közvetettet róhat? 

 

Huszár Gábor: 

Nem. Ez azt jelenti, hogy az Opel vállalja az ott lévő raj teljes költségét. A jelen megállapodás 

keretében őket nem terheli kötelezettség. Hogy ezen belül Király úr vagy Kampel Oszkár 

igazgató úr jövő hónapban vagy jövő évben azt mondja, hogy kérnek a testülettől 1 millió Ft 

támogatást, előfordulhat. De ezzel kapcsolatban nincs költség. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

65/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

melléklete szerinti, a Szentgotthárd Város Önkormányzata – Opel Szentgotthárd Kft – Vas 

Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmend között az Opel Szentgotthárd Kft telephelyén 

tűzoltóság elhelyezéséről szóló Együttműködési Megállapodás polgármester általi aláírásához. 

 

Határidő: az aláírásra azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd című lap helyzete. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Ismerteti a bizottság 

javaslatát, mely a 2. számú mellékletben található. Jelen szám vonatkozásában adódott, hogy 

akkora mennyiségű anyag volt, hogy lap oldalszámot kellett növelni. Lapszámonként lehessen 

eldönteni, hogy hány oldalban jelenik meg az újság. Amennyiben reklám miatt történik az 

oldalszám növelés, a költségeket a reklámnak fedezni kell. Az újsággal kapcsolatban elmondja, 

hogy az elmúlt egy év igazolta, hogy erre a lapra nagy szükség van, hiszen sok cikket, 

önkormányzati hírt tudnak megjelentetni, amit a lakossághoz másképp nem tudnának eljuttatni, 

városrészekhez, ahol a Városi TV adása nem fogható. Az újság költségvetésére a város 

költségvetésében 3 millió Ft van előirányozva plusz a hirdetésből befolyó összegek. 

 

A képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozza: 

 

66/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának lapját 8 oldal esetén (4 oldal ff + 4 oldal color), 10 oldal esetén (6 oldal ff + 4 



oldal color), 10 oldal esetén (4 oldal ff + 6 oldal color) és 12 oldal esetén (8 oldal ff + 4 oldal 

színes) kívánja kiadni, így a meglévő megállapodás ennek megfelelő módosítására felhatalmazza 

Huszár Gábor polgármestert. E lehetőségek közül Huszár Gábor polgármester saját hatáskörében 

lapszámonként jogosult dönteni. A Képviselő testület az újságkiadás többletköltségeinek 

fedezeteként az újságban megjelenő hirdetésekből származó reklámbevételt és a 2012. évi 

költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást Huszár Gábor polgármester aláírja a 

felelős szerkesztő útmutatásai alapján újságírói feladatok elvégzésére Lendvai Emil újságíró – 

Szombathely, Stromfeld A. u. 26. alatti lakossal megjelenésenkénti nettó 20.000.- Ft megbízási 

díjért. A Képviselő-testület az újságíró díjazása többletköltségeinek fedezeteként az újságban 

megjelenő hirdetésekből származó reklámbevételt és a 2012. évi költségvetés általános tartalékát 

jelöli meg. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd című önkormányzati lap hirdetésszervezői feladatait KM Control Könyvelő Bt 

9970 - Szentgotthárd, Kossuth L u. 20. lássa el – a megbízási díj a bruttó hirdetési bevétel 20%-

a.– az erre vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert. 

 

Határidő: valamennyi pont esetében azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon program végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Mindenki kapott egy oldalnyi kiegészítést. 

 

Labritz Béla: 

Az előterjesztés nagyon hasznos, megköszöni az előterjesztőnek, a jegyzőnek, valamint a 

közreműködőknek a munkáját. Sok pontja van, sok lehetőség, amiknek a kidolgozásához 

nagyobb erőbevonás kellene részéről is. Eddig a munkája miatt nem tudott a vetítéseken és 

megbeszéléseken részt venni. A közösségi kertek, a programok, idegenforgalmi rendezvények, 

műsorok, védjegy, javasolja az anyag elfogadását. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Hangsúlyozza, hogy dicséretesek a szervezőknek, a program indítóinak a próbálkozásai, ezek a 

féleredmények. A program hosszútávú és így lehet eredményeket elérni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

67/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható fejlődésért 

Szentgotthárdon program végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Beszámoló a programról 2012. októberi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elvben egyetért a 

szentgotthárdi helyi jelentőségű termékek „Zöld Szentgotthárd” címmel való megjelölésével. 

Ennek részleteit a 2012. májusi testületi ülésre ki kell dolgozni. 

 

Határidő: 2012. májusi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe ad a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi  403/102  hrsz-ú 

ingatlanban 200 – 200 négyzetméteres területrészt  Zalka Melinda és Bakonyi Józsefné 9970 

Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 16. Fsz. 2., Szunyog Szilvia Szentgotthárd, Zöldmező u. 33., 

továbbá Kovács József és dr. Klósz Beáta Szentgotthárd, Zöldmező utca 19. alatti lakosok 

részére. A haszonkölcsön-szerződés  2012. december 31-ig szól – annak esetleges 

meghosszabbításáról külön dönt a Képviselő – testület. A haszonkölcsönbe adott területet csak 

kiskerti tevékenység folytatására lehet használni. 

 

Határidő: a szerződéskötésre folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Tófeji Zsolt ügyintéző  

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott  

haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi  926 és 928/1 

hrsz-ú ingatlant  Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg István Szentgotthárd Honvéd 

u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u . 39., Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd 

Árpád u. 13. I/5., Horváth Brigitta Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. Hámori Attila Szentgotthárd 

Pável Á. ltp. 5. I/3., Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. és Papfalvi Gábor Szentgotthárd 

Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek valamint a PRONASZ Egyesület  Szentgotthárd számára. 

A. szerződő felek kötelezettsége, hogy a területet közösen rendbe tegyék és azon mezőgazdasági 

tevékenységet folytassanak. A területen a rend fenntartásáért közösen felelnek.  

A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól. 

 

Határidő: a szerződéskötésre folyamatos 

Huszár Gábor polgármester 

              Tófeji Zsolt ügyintéző 

 



 

10./ Napirendi pont: 

Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László: 

Nagy fontosságúnak tartja a csoportba való belépést, ugyanakkor a csoporttól kapott tervezet pár 

dolgot tartalmaz, ami elfogadhatatlan gondolja jogilag is, a jegyzővel ezt bizottsági ülésen 

körbebeszélték. Ismerteti az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatát, 

mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Huszár Gábor: 

Meggyőződése, hogy a testületnek a tagdíjról nem kell dönteni, hiszen a tagdíjat az első 

közgyűlés fogja meghatározni. A testületnek abban kell dönteni, hogy akar-e tagja lenni a 

csoportnak. Az elmúlt testületi ülésen felvázolta, Magyarország térképén mindenhol megvannak 

az ETT-k, egyedül a fehér pont a Nyugat-dunántúli régió. Ennek a magyarázata, hogy itt 

működött a 24 város projekt. Most a 24 város projektet kellene egy jól együttműködő gazdasági 

társasággá átalakítani. Folynak tárgyalások róla, hogy a horvátok amikor az Uniós tagsággal 

rendelkeznek, akkor horvát, elsősorban magyarlakta település, Csáktornya körüli települések is 

esetleg belépnének. Szerinte szükség van az ETT társulásban való bent létre, nem tudják, hogy 

milyen gazdasági előnyöket jelenthet. Mindenki elfogadta azt az osztrák javaslatot, hogy 0,10 

Euró/főben határozzák meg a tagdíjat. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről 

délelőtt volt egy olyan felvetés, hogy mi történik, ha ezt megemelik. Akkor nem fizetik a tagdíjat 

és automatikusan kizárásra kerülnek. Azzal egyetért és a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság is egyetértett vele, hogy felesleges ott a 100 százalékos, ha a megszűnésről 

kétharmaddal lehet dönteni, akkor a kizárásról is kétharmaddal lehessen dönteni. Azzal, hogy 

telephely Szentgotthárd, elmondja, amikor Körmenden volt az egyeztetés, mintha egy olyan érv 

hangzott volna el, hogy egy-egy régió egy-egy telephellyel rendelkezzen csak, tehát Vas megye 

egy telephellyel, Zala megye egy telephellyel. Hogy ezt ki lehet-e tenni minden városra, ezt neki 

meg kell konzultálnia. Az elv az volt, hogy minden régió csak egy telephelyet vigyen be. Nem 

javasolja, hogy a tagdíj összegében a testület döntsön, azt a közgyűlés fogja eldönteni, határozzák 

meg, hogy akarnak tagjai lenni és a kétharmados többség elégséges legyen. Elfogadható-e ez így? 

 

Dr. Haragh László: 

Jogi, vagy fordítói tévedést érzett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a 

100 %-kal, hiszen a Varsói szerződés működött így, hogy be lehetett lépni és ki is lehetett lépni,  

ha az összes résztvevő megszavazta. Ez nem életszerű, ezért az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága azt gondolta, ott a jogászoknak lenne tennivalója, hogy a 100 %-ot 

elfogadható mértékben csökkentsék vissza. 

 

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

 

68/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata belépjen az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba. Ehhez kapcsolódóan elfogadja az előterjesztés 1. számú 

mellékletét tartalmazó Alapszabályt és az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Egyezményt 

azzal, hogy a polgármester csak akkor írja alá az Alapszabályt, ha az alább felsorolt kérdésekben 

az Alapszabály módosításra kerül: 

- a Képviselő-testület kéri Szentgotthárd telephelyként való megnevezését, 

- valamint kéri, hogy az Alapszabály módosításnál és tag kiválásánál a szavazati arányoknál a 

100 %-os szavazati arány kétharmados arányra csökkenjen. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

A szavazás részletes eredménye: 

Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása. 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke 14.03 órától 14.27 óráig ülésszünetet rendel 

el. 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

Itt 125 millió Ft-os pályázati lehetőségre van kilátás. 

 

Dr. Haragh László: 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága egyetért a pályázaton való 

indulással, viszont kéri, hogy legkésőbb a májusi testületi ülésig a pontos menetrendet és az 

anyagi vonzatait ennek dolgozzák ki és arra legyen visszahozva az anyag. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény, mint konzorciumi vezető partner pályázatot nyújtson be 

az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati 

felhívásra (kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3) azzal, hogy 

 



1.1. a pályázat előkészítéséhez, a projekt kidolgozásához és a menedzsment feladatok 

ellátásához szükséges, a pályázati támogatásból el nem számolható költségeket a Kistérségi 

Társulás biztosítja a Rendelőintézet számára, 

1.2. a projekt elszámolása során esetlegesen felmerülő, a pályázati támogatás terhére 

elszámolható előfinanszírozást biztosítja a Rendelőintézet számára,  

1.3. a projekt során létrehozandó Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

a) kialakítását biztosítja lehetőség szerint a Polgármesteri Hivatalon belül, 

b) működési költségeit a projekt fenntartási időszakban, a projekt zárását követő 3 évig 

biztosítja, amennyiben annak a szakellátásból történő állami vagy egyéb pályázati finanszírozása 

nem megoldott. A konkrét várható kiadások ismeretében a képviselő-testület a pályázat 

tárgyalására visszatér. 

 

Határidő: áprilisi testületi ülés 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

 

 

12./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Vadász József: 

A pályázaton Szentgotthárd 27,4 millió Ft-ot nyert, a beadott ajánlatok köszönő viszonyban nem 

voltak ezzel az összeggel. Mindhárom beadott pályázat érvénytelen volt. Felhívja a testület, 

illetve a Polgármesteri Hivatal figyelmét arra, hogy két hete jelent meg egy országos napilapban, 

hogy egy nemzetközi oltalom alatt álló magyar szabadalom alapján készült szűrőanyagot most 

mutattak be, ami teljesen új technológia. Ahogy az újság írja, lényegesen olcsóbb, egyszerűbben 

elhelyezhető, kivitelezhető technológia, mint a mai napig alkalmazott technológiák. Úgy 

gondolja, érdemes lenne ezt a lehetőséget is megvizsgálni, amennyiben a pályázatba belefér. Itt 

az ivóvíztisztítás a cél. Érdemes lenne ennek a lehetőségét is megvizsgálni és az elnyert összeg és 

a megvalósításra kerülő összeg lehet, hogy köszönő viszonyba kerülnek egymással, nem mint 

most. 

 

Huszár Gábor: 

Itt a műszaki tartalmat kellene módosítani, ki kell kérni a pályázatkezelőnek a véleményét, hogy 

szóba jöhet-e ilyen szintű módosítás. Ha nem, akkor a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság által megfogalmazottakkal párhuzamosan új szakvéleményt kellene kérni és egy olyan 

tervezőtől kellene kérni ajánlatot, ami alátámasztja a feltevésüket. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Szentgotthárd-

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

kivitelezési munkálataira új eljárás kerüljön kiírásra. 



 

A II. megvalósítási szakasz kivitelezési munkálatainak eljárási kiírása előtt árajánlatot kell kérni 

egy független vízügyi tervezőtől és a Vasivíz Zrt-től és az így kapott javaslatok átlaga irányadó 

lesz az új pályázati kiírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

 

13./ Napirendi pont: 

2012. évi közbeszerzési terv. Közbeszerzési szabályzat módosítása. A helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

71/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint - 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint a 

helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként feljogosított szervezet 2012. évi 

közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint - jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzatát az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 



4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 

7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

14./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, 

egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes elemeiről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

15./ Napirendi pont: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A jelenlegi 147 Ft/m
2
-ről 155 Ft/m

2
-re emelkedik a havi lakbér általános mértéke. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról azzal a módosítással, mely szerint a szociális alapon 

bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 155.- Ft/m
2
, ha az egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 68.630.- Ft-ot. 

 



 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (3214 hrsz-ú ingatlan). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

72/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 

m
2
 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi újság, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra 

az Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel. 

Az eladási ár 3.483.000.-- Ft  + ÁFA,  

Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. április 13. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Megállapodás előkészítés. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság üdvözli a biztosítékok beépítését a 

megállapodásba, ami megkötődik a József Attila utca alatti lakások építésére vonatkozóan. A 3.1. 

pontban megjelölt biztosíték mértékét, a 11,3 millió Ft-ot a bizottság kevésnek ítéli meg, a három 

lakás hozzávetőleges értékével javasolja megállapítani a biztosítékot, hiszen ez motiválná a 

vállalkozót arra, hogy ne építse meg ezeket a lakásokat és a kártérítést fizesse meg az 

Önkormányzatnak. A bizottság a lakások árában szabná meg a mértéket és 25 millió Ft + ÁFA 

érték lenne. A testületnek ennek az elfogadását javasolja a bizottság, hiszen fontos, hogy 

lakásokat kapjon az Önkormányzat a lakásgondok enyhítésére. 

 

Huszár Gábor: 

Úgy jött ki ez az összeg, hogy 240 ezer Ft/m
2
 ár lett alapul véve. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

73/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező, a Szentgotthárd, József Attila utca 30. alatti ingatlan hasznosítására 

vonatkozó megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírásához, azzal, hogy biztosítékként a 

3.1. pontban 25 millió Ft + ÁFA összeget kell meghatározni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

74/2012. 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 Skaper Zsolt (szül.: 

Körmend, 1984.05.26. an.: Zsámpár Anna) 9970 Szentgotthárd, Gyertyános u. 6. és házastársa 

Skaperné Sömenek Andrea (szül.: Körmend, 1986.06.25. an.: Sallai Piroska ) 9970 Szentgotthárd, 

Zsidahegy u. 4. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 1062/1/A/10 hrsz-ú lakás 

megvásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2012. 04. 22. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy a polgármester próbáljon meg 

tárgyalni a jelenlegi üzemeltetővel, hogy ne kelljen a nyilvános WC-t bezárni. Minimális az 

intézményt igénybevevők köre, minimális a bevétel. Csak az épületegyüttes együttes 

működtetése valahogy kifizetődő, külön az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatra rátenni ezt 

a terhet, hogy ott zárjon, nyisson, vagy egy embert külön foglalkoztasson, egész nagy ráfizetéssel 

tudna működni. Próbáljanak meg közös megoldást. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 



Bizottság azt javasolja, hogy próbáljanak meg tárgyalni a jelenlegi üzemeltetővel.  

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy egyidejűleg az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal is folyjanak a tárgyalások és úgy kerüljön vissza a 

javaslat, hiszen ha nem elzárkózik a vállalkozó és akkor nem lesz, aki üzemeltet. Párhuzamosan 

folyjon az egyeztetés a vállalkozóval és az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal is.  

 

Huszár Gábor: 

Egyértelműnek gondolta, hogy ugyanakkor az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal is kell 

tárgyalni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

75/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-ú, 

ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC 2012. június 23-tól történő üzemeltetése 

kapcsán  felkéri a polgármestert, hogy folytasson a jelenlegi üzemeltetővel tárgyalásokat az 

üzemeltetés vonatkozásában és ha nem vállalkozik rá, az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalattal folytasson tárgyalásokat, ez esetben a költség oldalát is szeretnék látni, kalkulált 

költség birtokában tesznek rá javaslatot legközelebb. 
 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

20./ Napirendi pont: 

Oktatási intézmények 2012/2013. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális 

létszámának meghatározása. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: 

Megkereste egy első osztályba íratott kisgyermek édesanyja azzal, hogy sajnálja, hogy nem indul 

angol nyelvi képzés az első osztályban és ez több szülőnek az észrevétele. Az oktatással 

foglalkozó irodából megkapta a jelentkezési lapot, amit a gyermekek beíratásakor kellett kitölteni 

a szülőknek, ahol a normál tantervű osztályban szeretné beíratni gyermekét, következő idegen 

nyelvet választja, itt nagyon alacsony számban választották az angol nyelvet. Az édesanyának az 

volt a felvetése, hogy ő több szülővel is konzultált és nem igazán voltak tisztában azzal a szülők, 

hogy ezeknek a nyilatkozatoknak nagy a jelentősége és jóval többről tud ő, hogy angolra szerette 

volna beíratni gyermekét. Domiter Judit ügyintéző tájékoztatása szerint már ma nincs lehetőség. 

A jegyzőt megkérdezi, hogy lehet-e ezen változtatni? 

 

Huszár Gábor: 

A beiratkozásnál a szülők a kérdőívet a következő szöveggel kapták meg: Normál tantervű 



osztályba szeretném íratni gyerekemet és a következő idegen nyelvet választom: német és angol. 

Itt heten húzták be az angolt, ha behúzták volna húszan, biztosan lehetne angol nyelvet indítani 

emeltebb szinten. Ez nem azt jelenti, hogy nincs angol nyelvoktatás. Minden elsős gyerek 

órarendbe építve két angol óra nyelvoktatáson részt tud venni. Csak normál tantervben nem lehet 

megtenni azt, hogy itt emelt nyelvoktatás legyen. Ha ezt egy egész osztály vagy az osztály 

háromnegyede kérte volna, akkor a testület el tudna rajta gondolkodni. Hét gyereknél nem tudják 

ezt megtenni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: 

Ő is ezt tudta volna mondani, mint a polgármester, ennyi volt a válasz. 

 

Huszár Gábor: 

Nagyon sajnálja, hogy Szentgotthárdon nem kérik az angol oktatást legalább kétharmados 

többséggel. Az információja minden környékbeli városból, hogy túlsúlyban van az angol oktatást 

kérő gyermekek száma, míg Körmenden alig tudnak német osztályt indítani, hiszen majdnem 

mindenki angolt kér. Éveken keresztül elmondta, meggyőződése, hogy az angol a jövő nyelve 

üzleti és tudományos téren is. Szentgotthárd speciális helyzetben van, mert Szentgotthárdon az 

osztrák munkavállalás miatt a szülők a németet favorizálják. Ez nem baj, hogy a szentgotthárdi 

gyermekek megtanulnak németül, a baj az, hogy kevesen tanulnak meg angolul. Ha jövőre e 

testület előtt az lesz, hogy egy csoport háromnegyed része kéri az angol oktatást, ígéretet tesz itt, 

hogy keresztül fogja verekedni azt, hogy induljon angol nyelvoktatás emelt szinten. De ahhoz az 

kell, hogy a szülők jelentős része ezt jelezze. A szlovén nemzetiségi oktatással kapcsolatban is 

mindent megtesznek, de ehhez az kell, hogy a szülők igényt tartsanak erre és kérjék a szlovén 

nyelvoktatást nemzetiségi szinten. Nem íratják be a gyereket, akkor a testület akarata ellenére ezt 

nem tudják megtenni. Évről évre többen kérik a szlovén nyelvoktatást, de nem elegen. 

 

Dr. Haragh László: 

Szentgotthárd speciális helyzetben van, elmondta a polgármester. Egyrészt nemzetiségi terület, 

ahol szlovének, vendek és németek élnek és az ő képzésük nemcsak lehetőségként, hanem 

feladatként a város előtt kell hogy legyen. Nem hagyhatják, hogy a nemzetiségeik elszakadjanak 

a nyelv nem tudása miatt az anyaországuktól. 100 milliós nép mellett élnek, az osztrákok, 

németek mellett, akik olyan nyelvi húzóerőt jelentenek, ami miatt a szentgotthárdi szülők úgy 

gondolják, hogy a német nyelv oktatását kell erőltetni. Fontosnak tartja az angol nyelv oktatását, 

de Szentgotthárd speciális helyzetben van és nem gondolnák, hogy az angol nyelv oktatását a 

szlovén, vagy a német nyelv rovására kellene erőltetniük, hiszen nekik többségi népnek feladatuk 

a kisebbség nyelveinek a megőrzése. 

 

Huszár Gábor: 

Erről szó sincs. A nemzetiségi oktatás külön lehetőség. Aki a nemzetiségi nyelvoktatást kéri 

szlovén vagy német részen, vitán felül áll, hogy azt megkapja. Itt egy normál tantervű osztály 

nyelvoktatásáról van szó, amire rákérdeztek az iskola vezetői, ott jelölték be csak heten az angolt. 

Ha ez fordított lett volna, akkor itt a testületnek abban kellene döntenie, hogy indítanak-e emelt 

szintű angolt abban az osztályban. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

76/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 



 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX tv. előírása alapján meghatározza és közzéteszi az óvodák (Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde), iskolák (Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény) 

működési (felvételi) körzetét, ami a Szentgotthárdi kistérség területe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde intézményében a 2012/2013-as tanévben indítható csoportok számának 

meghatározásakor Szentgotthárdon a székhely Játékvár Óvodában 11 csoportot határozzon 

meg.  A csoportok maximális létszáma az oktatási törvény által meghatározott 25 fő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Dr. Gábor László irodavezető 

Kovács Tiborné igazgató 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben a 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán a 2012/2013-as tanévben 4 első 

osztályt (1 két tanítási nyelvű, 1 német nemzetiségi, 2 normál tantervű) engedélyezzen. Az 

induló első osztályok létszámát a törvényi előírásoknak megfelelően max. 26 főben engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

            Balogh Éva igazgató 

 

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

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben 2 

ötödik osztály indítását engedélyezze a SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamán, 1 osztályt a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 8 évfolyamos képzésén. Az 

induló osztályok létszámát a törvényi előírásoknak megfelelően max. 30 főben engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

            Balogh Éva igazgató 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben a 

napközis csoportok száma a tényleges napközis beíratást követően, a májusi ülésen kerüljön 

meghatározásra. 

 

Határidő: 2012. májusi testületi / kistérségi ülés 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

            Balogh Éva igazgató 



 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a 2012/2013. 

tanévben a négy évfolyamos képzésen is 1 osztályt indíthasson: a 4 évfolyamos osztály max. 

létszáma 35 fő. Az osztályok feltöltését úgy kell alakítani, hogy a 9-12,13. évfolyamon az átlag 

létszám a 28 főt elérje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

             Balogh Éva igazgató 

 

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

Kollégium intézményében a 2012/2013-as tanévben a szakközépiskolai és a szakiskolai 

képzésben is 2-2 osztály indítását engedélyezi. Az osztályok létszáma az oktatási törvényben 

meghatározottak szerint: szakiskolai képzés 9-10. osztály esetén maximális létszáma 30 fő lehet, 

a szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon a maximális létszám 35 fő lehet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 

 

III./ EGYEBEK: (képviselői felvetések) 

 

Dr. Haragh László: 

Megkeresték az Ady Endre utca kiégett házában lakók és azt kérdezik, hogyan áll az építkezés. 

Úgy látták, hogy volt olyan időszak, amikor kevésbé serénykedtek ott az urak, illetve rövidebb 

tájékoztatót kér, hogyan áll ez a dolog. 

Felhívták a figyelmét arra, hogy a Hármashatár Étterem mögött a butiksor előtt van egy járdarész, 

ahol a beton össze van törve és balesetveszélyes, többen már elestek. Azt kérik, hogy legyen 

megjavítva. 

 

Huszár Gábor: 

Szemmel láthatólag jól áll az építkezés, Fekete úr választ fog adni. 

 

Fekete Tamás: 

A kivitelezés folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően történik. Ennek ellenére a Musits Bt-

t, aki a kivitelezést végzi, a második ütemben megsürgették. Ami nem látszik, a tetőtérben 

dolgoznak, gipszkarton lapokat szerelnek fel, ennek közel háromnegyedét felszerelték már, a 

hőszigeteléseket teszik be és egyéb szakipari munkákat végeznek. Ez kívülről nem látszik, mert 

az emberek bent vannak, de dolgoznak. Ők pedig arra törekszenek, hogy a szerződésben vállalt 

határidők be legyenek tartva. Legutóbb hétfőn voltak ott ellenőrzést tartani, akkor ott voltak a 

kivitelezők és folyamatosan ment a munka. A földszint helyreállítása azt követően fog történni, 

hogy a tetőteret megépítették. 

 

Huszár Gábor: 

Május végén elvileg a lakók visszaköltözhetnek. 

 



Vadász József: 

A Szentgotthárd-Zsidán lévő Szépvölgy utcában lakók kérését tolmácsolja. A Polgármesteri 

Hivatal segítségét kérik. A Szépvölgyi útra egy szűk, korlát nélküli hídon lehet felhajtani a zsidai 

boltnál és kocsmánál. Tavasszal megkezdődtek a focipályán a szentgotthárdi focicsapat edzései, a 

Lurkó edzéseit ott tartják. A szülők rendszeresen az út bal oldalára leállnak autóval. Az ott lakók 

megkeresték a szülőket, hogy lenne lehetőség parkolni máshol is, a focipálya mellett, arrébb az út 

szélén, de a fennmaradó 15-20 métert, ahonnét a legkönnyebb megközelíteni az öltözőket és a 

focipályát, oda parkolnak be. Megnézte, ez nagymértékben megnehezíti a jobbra történő 

felkanyarodást és többször el kell menni a falu végén, megfordulni és csak úgy tudnak 

felkanyarodni. Ebben kérik a Polgármesteri Hivatal segítségét, mert többször is beszéltek az ott 

parkolókkal, de nem jutnak dűlőre. Áprilisban lesz a táblák kihelyezése, forgalmi rend 

felülvizsgálata, akkor tudnának valamit érdemben lépni. 

 

Huszár Gábor: 

Nem gondolja jó megoldásnak, hogy táblákat kihelyeznek és ott tilos megállni, vagy várakozni. 

Azon gondolkodik, van-e rá mód, hogy a felkanyarodó részt kiszélesítsék, nem a hídnál, hanem 

hogy ne lent álljanak meg, hanem oda fel tudjanak parkolni. Ezt meg kell nézni Fekete úrnak.  

Örüljenek annak, hogy azt a pályát minél több gyerek használja, ne nehezítsék meg a szülők 

dolgát. Meggyőződése, hogy a megoldást kell megtalálni és nem tiltani a megállást. 

 

Kardosné Kovács Márta: 

A Széll Kálmán téren lévő Őrség sarok épülete, ami felújításra váró épület, ott egy hirdetést lát a 

Musits Bt részéről, hogy tetőtéri lakások lefoglalhatók. Itt most történtek egyeztetések, 

előrelépések e tekintetben, hogy esetleg az épület tetőtere megépülne, vagy csak felméri a 

vállalkozó, hogy van-e ilyen jellegű igény? Egy ilyen felhívás ki van függesztve. 

 

Fekete Tamás: 

Ez régebbi ügy, próbálkoztak ezen épület homlokzatának a felújításában úgy segíteni a 

társasháznak, mert az Önkormányzatnak nem sok köze van hozzá, csak egy kis része van, hogy a 

társasház a tetőtér beépítését vállalkozónak eladta volna régebben cserébe a homlokzat 

felújításáért, ők ennyiben tudtak volna segíteni. Ők ott segítettek régebben, hogy egy 

megvalósíthatósági tanulmányt készíttettek régebben a tetőtér beépítésére. Ezt annak idején is 

vállalkozók rendelkezésére bocsátották, akkor nem volt vállalkozó erre, most úgy tűnik, lett olyan 

vállalkozó, aki a társasházzal egyezett meg és ennek következtében láthatta Kardosné képviselő a 

felhívást, hogy a tetőtér beépítés után lakások ott értékesítve lesznek. A részleteket nem tudják, 

hozzájuk csak az engedélyezési terv fog beérkezni. A vállalkozó és a társasház megállapodása 

lesz, vagy már meg is állapodtak, aminek a következménye az, hogy ennek a leromlott állagú 

épületnek a homlokzata meg fog újulni, cserébe pedig a tetőteret a vállalkozó beépíti. 

 

Huszár Gábor: 

A Víz világnapja alkalmából Szombathelyen rendeztek természet- és környezetvédelmi versenyt, 

húsz csapatos versenyről van szó. Örömmel tudatja a hírt, hogy a SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium csapata a húsz csapatból a második helyezést érte el. Felolvassa a csapatban 

résztvevő diákok nevét: Kocsis Ádám, Soós László és Jakab Blanka. Gratulálnak a felkészítő 

nevelőnek és a diákoknak is. 

 

 



Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke elmondja, hogy a képviselő-testület a 

napirendi pontok végére ért, a nyílt ülést 15.09 órakor bezárja és a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Labritz Béla  Dr. Sütő Ferenc 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-7/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én 13.04 

órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Dr. Sütő Ferenc, 

    Vadász József és Labritz Béla képviselők, 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

    Fekete Tamás irodavezető, 

    Jakabné Palkó Edina irodavezető, 

    Dr. Gábor László irodavezető. 

 

    Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dr. Reisinger Richárd alpolgármester és 

    Virányi Balázs képviselő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Labritz Béla és Dr. Sütő Ferenc képviselők. 

 

 

 

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

kíván-e valaki kérdést, észrevétel, javaslatot intézni a képviselő-testülethez? Ezzel a lehetőséggel 

nem élt senki, ezért Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke a közmeghallgatást 

13.05 órakor bezárja. A képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 



 

K. m. f. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

Labritz Béla  Dr. Sütő Ferenc 

Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 


