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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 

14:04 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, Dr. Sütő Ferenc 

    Labritz Béla, Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

    Pint Andrea jkv. vezető. 

 

   

 

Meghívott vendégek:   Kiss Tamás, a Vas Népe napilap újságírója 

Treiber Mária, a Szentgotthárd újság szerkesztője 

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht, 

Vass József, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

igazgatója, 

Molnár Piroska, Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója 

Balogh Éva Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

Igazgatója 

Kocsisné Takács Éva SZKOI Széchenyi István Általános Iskola 

intézményegység vezető helyettese 

Vassné Juhász Enikő SZKOI Arany János Általános Iskola 

intézményegység vezető helyettese 

Tóthné Köncz Valéria SZKOI Csörötnek-Magyarlak Általános 

Iskola tagintézmény vezetője 

 



Bedics Sándor III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Igazgatója 

Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója 

Cziráky László Szentgotthárdi Civil Fórum elnöke 

Kissné Köles Erika, a Szlovén Kissebségi Önkormányzat elnöke 

Samu Csaba, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Paukovits Helmut, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

    Idősügyi Tanács tagjai: Fábián Béláné 

               Komáromi Józsefné 

               Kovács Jánosné 

               Horváth József 

 

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

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

dolgozóit valamint a Képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő 

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet. 

Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 

kapcsolatban volt- e valakinek módosító indítványa. Módosító indítványa nem volt a 

képviselőknek.  

Javasolja, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” pályázat benyújtása és az Ingatlanvásárlás (Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóság) című előterjesztéseket. Továbbá javasolja, hogy a Számvevőszéki 

vizsgálat megállapításai című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

Szavazás tárgya: Két új napirend felvétele és egy napirend zárt ülésen való 

megtárgyalása. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

209/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé a 

sürgősségi indítványként előterjesztett „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” pályázat benyújtása című és az „Ingatlanvásárlás (Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóság)” című előterjesztéseket. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

„Számvevőszéki vizsgálat megállapításai” című előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

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

 

 

 

 



I./ NAPIREND: 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos tapasztalatokra. 

A környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

 

1./ Napirendi pont: 

Köznevelési intézmények további működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium intézményében. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 



 

 

3./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való induláshoz. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

4./ Napirendi pont: 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kézilabdás osztály indítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz és 3. sz. melléklet 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd program pályázati összegének megelőlegezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Pályázati felhívás Aljegyzői munkakör betöltésére. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz és 3.sz.  melléklet 

 

 

8./ Napirendi pont: 

100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon (KEOP -2011-4.4.0) üzleti ajánlat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 



 

10./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd Kossuth L. u. 57. számú, 93/2. hrsz-ú ingatlanon levő tekepálya épületrész 

fennmaradásának – áthelyezésének ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javításának kivitelezéséhez fejlesztési 

hitel felvétele. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

12./ Napirendi pont: 

7/2012. (III.1) sz. Önkormányzati Rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Viniczay Tibor). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Kovács Vanda és Kovács Rita kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (2410. hrsz-ú ingatlan, Szentgotthárd, Alkotmány u. 57.) 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 



 

17./ Napirendi pont: 

Tamási Alex és Varga Csaba garázscsere kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

18./ Napirendi pont: 

Készfizető kezességvállalás ÖKV részére.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

19./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” pályázat 

benyújtása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

20/ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

 

II./ EGYEBEK: /képviselői felvetések/ 

 

 

 

I./ NAPIREND: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

         3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/ 

 

Június 28-án, Zalaegerszegen részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és mechatronikai 

háromszög vezetőségi ülésén.  

Június 29-30-án Gödöllőn, a Magyar Polgármesterek Találkozóján tettem tiszteletemet.  

Július 2-án tárgyaltam Dr. Szarvas Attilával. 

Július 3-án tartotta kooperációs értekezletét a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Rába 

duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol Tófeji Zsolt képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Július 3-án Szombathelyen, a Vasi TISZK elnökeként köszöntöttem a „Vas megyei 

szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül” TIOP projekt 

zárórendezvényére érkezett vendégeket.  



Július 5-én Sopronba látogattam a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Vasutasnapi 

ünnepségére. 

Július 5-én a Vas Megyei Védelmi Bizottság ülésén, Szombathelyen Dr. Reisinger Richárd 

alpolgármester képviselte az Önkormányzatot.  

Július 6-án tartotta táborzáró programját a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amelyen 

személyesen vettem részt.  

Július 6-án ünnepelte a Szentgotthárdi fürdő az ötödik születésnapját. Az ünnepi 

rendezvényen Dr. Simon Margit igazgató asszonnyal közösen köszöntöttük a fürdő azon 

dolgozóit, akik az öt évvel ezelőtti megnyitás óta ott dolgoznak.  

Július 7-én a képviselő-testület több tagjával részt vettünk a Szajki-tavaknál rendezett 

polgármesterek főzőversenyén.  

Július 7-én tartotta falunapi rendezvényét Rábafüzes városrész. Önkormányzatunkat Kardosné 

Kovács Márta a településrészi önkormányzat vezetője képviselte.  

Július 11-én fogadtam egy kínai delegációt, akiket körbevezettem az Ipari Parkban és bejártuk 

az Allison Transmission gyárat is. 

Július 18-án tartotta állománygyűlését a szentgotthárdi fürdő, amelyen személyesen 

képviseltem az Önkormányzatot.  

Július 18-án ismét sor került egy kooperációs értekezletre a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság szentgotthárdi gátőrházában a Rába duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol 

Fekete Tamás irodavezető úr képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Július 18-án a GYSEV vezetőségével részt vettem egy munkaebéden.  

Július 19-én Budapesten tárgyaltam a Magyar Fejlesztési Bankban Kishegyi Mariannával. 

Megbeszélést folytattam a sportcsarnok főépítészével, a Philips Kft. képviselőivel, valamint 

Kállai Tündével a svácji projektekkel kapcsolatban.  

Július 19-én a városi sportolókat hívtam össze egy megbeszélésre.  

Július 27-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.  

Július 27-én a Szlovén Konzulátuson részt vettem a REG-NET műhelytalálkozón.  

Július 27. és 29. között szervezte meg immáron 10. alkalommal a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület a Szentgotthárdi Történelmi Napokat. Az idei programokra is rengetegen 

kilátogattak, reméljük, hogy minden kedves érdeklődő találta neki tetsző programot.  

Július 29-én, Rábafüzesen rendeztük meg a Szent Kristóf szobor avatását, ahol Rimfel Ferenc 

plébános úr megáldotta a kilátogatók járműveit, hiszen Szent Kristóf az utazók, az úton levők 

védőszentje.  

 

Augusztus 4-én a III. Béla Szakképző Iskola udvarán tartotta Ifjúsági polgárőrnapi 

rendezvényét az Országos Polgárőr Szövetség. A programon személyesen köszöntöttem a 

résztvevőket.  

Augusztus 8-án Dusan Snoj főkonzul úrral találkoztam a Szlovén Konzulátuson.  

Augusztus 9-én a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnökével, Sugár Karolinával 

tárgyaltam. 

Augusztus 9-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.  

Augusztus 11-én tartotta falunapi rendezvényét Rábatótfalu városrész.  

Augusztus 15-én ismét sor került egy kooperációs értekezletre a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság szentgotthárdi gátőrházában a Rába duzzasztómű átépítésével kapcsolatban, ahol 

Tófeji Zsolt képviselte a Polgármesteri Hivatalt.  

Augusztus 20-án rendeztük meg városunkban államalapítási ünnepségünket, amelynek 

keretében a délelőtt folyamán a katolikus templomban Szentgotthárd város kitüntetettjei 

átvehették elismeréseiket.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.  évben a "Szentgotthárd 

Város Díszpolgára" kitüntető címet Szabó Elekné Csider Bernadettnek, Szentgotthárd 



Testnevelési és Sportdíja" kitüntetést Csuk Alajosnak, Szentgotthárd Városért" kitüntetést 

pedig Csukly Gergelynek adományozta.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Szentgotthárd Város Képviselő-

testületének Díszoklevelét" adományozta dr. Johann Raunikarnak, a hulladékégető 

megépítése elleni küzdeleméért.  

Augusztus 23-án a Polgármesteri Hivatal refektóriumában került sor a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár oktatást-nevelést segítő kulturális programjának projektzáró sajtótájékoztatójára, 

amelyen Dr. Haragh László, az Önkrományzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 

elnöke képviselte az Önkormányzatot. 

Augusztus 25-én, Lendván a képviselő-testület több tagjával részt vettünk a bogrács-

világtalálkozóval egybekötött főzőversenyen.  

Augusztus 28-án tartotta soron következő ülését az Idősügyi Tanács.  

Augusztus 29-én az oktatási intézmények vezetőivel a tanévkezdés körüli teendőket vitattuk 

meg. 

 

Tisztelt Szentgotthárdiak!  

Ma este, 18.00 órakor a Széchenyi Iskola Sportcsarnokában köszöntjük Pars Krisztián 

olimpiai bajnokot. Kérem Önöket, hogy látogasson el a rendezvényre és köszöntsük együtt azt 

a Szentgotthárdról indult sportolót, aki eljutott egészen az olimpiai bajnoki címig! 

 

2012. szeptember 15-én rendezzük meg a Zöld Szentgotthárd konferenciát, amelyre 

mindenkit szeretettel várunk. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kiemelten fontos 

feladatunk, ezért arra bíztatom Önöket, hogy többen jöjjenek el a konferenciára.  

 

2012. szeptember 15-én és 16-án a Kulturális Örökségnapok keretében nyílt napokat tartunk a 

Polgármesteri Hivatalban. Szombaton 10.00 órától este 20.00 óráig, vasárnap 08.00 órától 

12.00 óráig lehet megtekinteni a Hivatal épületét.  

 

Természetesen mindkét szeptemberi programról tájékozódhatnak majd a különböző 

fórumokon.  

 

 

Huszár Gábor: Ismerteti, hogy egy rendkívül terjedelmes, 28 oldalas, nagyon komoly anyag 

van a Képviselő-testület előtt. Mindkét Bizottság megtárgyalta és mindkét Bizottság 

hosszasan el is időzött a megtárgyalásán, legfőképpen a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság -  a két ülés közti anyag pénzügyi előterjesztésein - . Ha van valaki, akinek a 

bizottsági ülésekhez képest van módosító indítványa, javaslata, akkor azt most tegye meg. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Szorosan nem kapcsolódik a következő napirendi pontokhoz a következő 

dolog és nem is egyéni képviselői indítvány, de mivel a legutóbbi képviselői testületi ülésen 

nem tudott részt venni, így most szeretné megköszönni Máriaújfalu városrész lakóinak, a 

városrészi Önkormányzat tagjainak a munkáját, a segítségét és a fáradozását, amit az 

augusztus 19-én tartott falunapi rendezvényük megszervezésében és lebonyolításában 

tanúsítottak. Örömmel újságolhatja, hogy a szűkös, anyagi forrásaik ellenére is egy nagyon 

színvonalas falunapi programot tudtak megvalósítani. A városrészen lakók sajnálattal 

tapasztalták, hogy sajnos idén sem jelent meg a Város vezetés részéről senki sem a falunapi 

rendezvényükön. Bízik abban, hogy jövőre vagy az azt követő évben megtisztelik 

jelenlétükkel a falunapi rendezvényt. 

 

Huszár Gábor: Azért fordulhatott ez ismét elő, mert ütköztek a programjai. 



 

Kardosné Kovács Márta: Két programon vett részt, amit Polgármester Úr is megemlített a 

programjában. Szeretne minkét programról egy-két gondolatot megosztani a Képviselő-

testülettel. A Mental-Heagh program 2010-ben kezdődött és a határon átnyúló program 

keretében valósult meg. Szentgotthárd Város partnerségben Moravska Toplice 

önkormányzatával és a Maribori Egészségvédelmi Intézettel valósította meg. Ez egy 637 ezer 

904 eurós költségvetéssel rendelkező projekt volt, amelyből Szentgotthárd városa részesült 

112 ezer 54 euróval. Szentgotthárd Város Önkormányzata 5%-os önerővel, 6000 euróval 

járult hozzá a programhoz. Több lényeges program valósulhatott meg pl. egészségfelmérés, 

terápiás helységek létrehozása. Gyermekpszichológus is működött a program keretében, 590 

terápiás órával. Határon átnyúló szakértői találkozók valósultak meg, work-shopok.  A 

partnerek által képzések valósulhattak meg. Ennek a zárókonferenciája volt 2012. szeptember 

21-én. Dicséret illeti a munkatársakat, Bauer Gabriella kistérségi iroda munkatársának és a 

Gondozási Központ munkatársainak, akik ennek a projektnek a megvalósításában részt vettek. 

Két éves munkájuk volt ebben, hogy ez megvalósulhatott. Akik részt vettek és részt vehettek 

ezen a programon, mind pozitívan ítélték meg a sikerét és a résztvevők kinyilvánították azt is, 

hogy a partnerséget meg kellene őrizni valamint, hogy további ilyen programok 

megvalósításában is szeretnének részt venni. A másik program, amiről még Képviselő 

Asszony szólni kíván a NATURPARK Nonprofit Kft. rendezvénye: Ökoturizmus szerepe és 

jelentősége a helyi akciócsoport tervezési területén. A rendezvény célja a kiváló természeti 

adottságokkal rendelkező térségnek ökoturisztikai lehetőségéről való áttekintése. Bemutattak 

egy programot, ami Határon átnyúló Nemzeti Parkok közös programja. Előadások keretében 

olyan szándékukat nyilvánították ki a résztvevők és az előadók, hogy nagyon fontos az 

együttműködés és az együttműködés során pedig a tapasztalatcserék, a közös projektek 

fontosak. Fontos lenne továbbá, hogy ez a program folytatódjon, minél többen vegyenek részt 

rajta,. Felhívja Jegyző Úr figyelmét, hogy kapcsolódjon be ebbe a programba, hiszen a 

következő alkalommal helyi termékekről lesz szó. Szentgotthárdon sajnos még azt 

tapasztalják, hogy nem igazán lehet találni ennek megfelelő termékeket. Itt tényleg meg 

tudják osztani a Nemzeti Park területén turisztikával foglalkozó szakemberek a 

tapasztalataikat és ismereteiket ennek keretében. Ennyit szeretett volna a programokkal 

kapcsolatban kiemelni. 

Az előterjesztéshez és a pénzügyi előterjesztésekhez kapcsolódóan pedig szeretné azt 

kiemelni, hogy előttük van a Gotthárdi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégeinek a 

beszámolója. Közszolgáltató Vállalat eredményről tud beszámolni. Ők törekednek arra, hogy 

a lehetséges bevételeikből sikerüljön megvalósítani azokat a feladatokat, amelyek rájuk 

vannak bízva. és sikerül is ezt eredménnyel megcsinálniuk. Későbbiek folyamán dönteni fog a 

Képviselő-testület egy bizonyos folyószámla-hitelről feléjük. Itt fontosnak tartja megemlíteni, 

hogy folyószámla hitelre valójában nem lenne szükség abban az esetben, ha a bérleti díjak és 

a bérlőknek a befizetései befolynának. Az a 12 milliós hiány és be nem folyt pénz nagyon jó 

lenne és a folyószámla-hitelt ellensúlyozni tudná. A szentgotthárdi Gotthárd-Therm fürdő 

vonatkozásában negatív beszámolót kapnak. Pénzügyi gondokkal küzdenek, amihez nagy 

részben hozzájárul a Hotelnak a viselkedése, gazdálkodása, a fizetési hajlandóságának az 

elmaradása. A Hotelnak a jelenlegi gazdálkodása komoly gondot okoz a Gotthárd-Therm 

fürdő jelenlegi életében is. ÁSZ jelentéssel kapcsolatban is szeretne egy-két gondolatot 

megosztani. Van egy Intézkedési Terv, amit augusztusban fogadtak el és az Intézkedési 

Tervben jó pár olyan bevételnövelő, kiadáscsökkentő javaslatokkal éltek, ami alapján 

elfogadta az ÁSZ ezt a kiegészített Intézkedési Tervet. Ugyanakkor ebben vannak olyan 

határidők, melyeket be kell tartaniuk. A szeptember is egy ilyen határidő volt. Be kell 

számolniuk folyamatosan arról, hogy valósulnak meg az Intézkedési Tervben előírtak. 

Előjöttek olyan gondolatok, melyeket Elnök Asszony szeretne kiemelni. Ilyen volt a 



próbáljunk bevételeket növelni esetleges ingatlanok értékesítésével, annak ellenére, hogy a 

Képviselő-testület elkötelezte magát azirányban, hogy amennyire lehet, ingatlanoktól nem 

szabadul meg. Itt megemlítésre került egy ingatlan, ilyen a Gondozóház, amiről szeretné 

hallani Elnök Asszony az Erőforrás Bizottság véleményét abban a tekintetben, hogy tényleg 

foglalkozzanak ennek az értékesíthetőségével vagy olyan területek, telkek, erdőrészletek 

értékesítésének – értékesítési lehetőségének - a megvizsgálásával, ami a Pénzügyi Bizottság 

javaslatában is szerepel. Ami esetleg bevételt hozhat a Városnak, amivel ki tudják azokat a 

kötelezettségeket fizetni, ami terheli az Önkormányzatot. Kiemeli az előterjesztés azt is, hogy 

a haszonbérleti díjakat az elmúlt testületi ülésen 6 Ft-ra emelték és így a bevételeik is 

emelkedhetnek. Intézményi épületek jobb kihasználtságát is meg kellene vizsgálni, tagi 

kölcsön nyújtását minimálisra csökkenteni vagy mellőzni, amennyire lehetséges. Kiemeli az 

anyag azt is, hogy 7 éve folyamatosan az Intézmények működtetésének a racionalizálása a 

tervük és a feladatuk, amit nem kívánnak abbahagyni és a jövőben is erre törekednek. A 2013-

as költségvetés előkészítése során feltétlenül és fokozottan figyelni kell arra, hogy milyen 

bevételi növelési lehetőségek és kiadáscsökkentések valósíthatók meg még a Városban. 

Ennyit szeretett volna még kiegészítésképpen elmondani Elnök Asszony. 

 

Dr. Haragh László: Szeretné elismerését kifejezni a szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület felé. 

13-án megrendezték idén is az Egészségnapot Szentgotthárdon című rendezvényüket. Ezt 

most már tradicionálisan a Richter-Gedeon Gyógyszertár támogatja. Önfenntartó és 

szakmailag-társadalmilag egy jó színvonalú rendezvény. Az Egyesület keretében a Békefi 

Antal Népdalkör lépett fel és a Rozmaring Tánckör műsort adott. Richter Gedeonról még 

annyit szeretne elmondani, hogy ő az az ember, aki Magyarországon megteremtette az ipari 

gyógyszergyártást, több mint száz évvel ezelőtt. Ezért is volt nagy öröm, hogy az ő 

támogatásukkal és a mi Városunkban egy ilyen rendezvényt szerveznek. A Richter Gedeon-

on kívül létezik egy másik nagy gyógyszertár a térségben, amit úgy hívnak, hogy EGIS. 

Köszöni a Nyugdíjas Egyesületnek és Bauer Károly elnök úrnak a munkáját. 

 

Huszár Gábor: Szerencse, hogy egymás mellett ülnek Képviselő Urak és ha még kezet is 

fognak, akkor a Richter Gedeon és az Egis gyógyszertár fognak kezet. 

 

Dömötör Sándor: Műszaki Iroda által adott információkra reagál, konkrétan a kerékpárúttal 

kapcsolatban. Két dolog van: az egyik az út minőségével, a másik az út használatával 

kapcsolatos. Esetleges tiltások vagy behatárolások lennének? Minőségével kapcsolatban azt 

tudná elmondani, hogy az arra közlekedők szerint, akik többet járnak arra, most ezt az utat 

sikerült kicsit szélesebbre csinálni, mint amilyen korábban volt. Valószínű, hogy ez az oka 

annak, hogy az út két szélén – 1 hónapra rá, hogy átadásra került – az agresszív növények 

átdugták a fejüket és átfúrták az aszfaltot. Ez annyit jelent, ha ez a terület ősszel vagy télen 

csapadékot, fagyot kap, akkor ezt szét fogja morzsolni. A szélétől ez a szépen kialakított 

kerékpárút ki fog fodrozódni.  Valószínűnek tartja, hogy ezt nem lehet megakadályozni, mert 

a növények tavasszal is újra fognak hajtani. Az igaz, hogy az út két szélére sikerült bazalkő  

zúzalékból padkát is csinálni, viszont ezen is kereszülnőtt már a növényzetnek a jó része. Erre 

az lenne javaslata a karbantartóhoz, hogy semmiképpen se a kaszálással oldják meg, mert így 

tovább bontják a területet. Véleménye szerint perzselő gyomirtó szert kellene használni 

közvetlenül a padka és a kerékpárút két szélének a tisztántartására. A másik dolog, hogy ezen 

az úton lovon is közlekednek. A lovaknak a patája itt meglátszik.  

Azon az oldalon ami a Füzesi út és a kerékpárút között van, hosszantában 1,5-2 méteres 

repedések vannak 20-25 cm-re a kerékpárútnak a szélétől.  

További dolog, hogy közvetlenül a vasúti átjárónál vannak olyan használaton kívüli 

villanyoszlopok, telefonoszlopok, amik csúfítják a városképet meg az útnak a szélén is lógnak 



le róla a vezetékek magában. Nem tudja, hogy kihez tartoznak ezek az oszlopok, de jó lenne,  

ha mihamarabb eltávolítaná őket. Visszatérve a kerékpárutakra, arra a részre, ahol át lehet 

térni az ALLISON felé ott világítás nincs – jóllehet az egész  

 

Huszár Gábor: Kizárt dolognak tartja, hogy ne legyen világítás. Volt olyan időszak, hogy 

nem volt. Határozott utasítást adtak az E-ON-nak, hogy a világításnak ott működnie kell, 

akkor műszaki hiba lehet. Fekete Tamás Irodavezető Úr azonnal nézesse meg. Sok minden 

jogos volt, amit Képviselő Úr mondott. Ha van hosszanti repedés, akkor vissza kell hívni a 

céget, öntsék ki bitumennel, azonnal. 

 

Virányi Balázs: Két ülés közti anyag pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan szeretné, ha a 

Képviselő-testület szót váltana arról, ami ott le van írva. Kéri ezt azért, mert csinált egy 

tényleg hevenyészett igen nagyvonalú számítást arra vonatkozólag, hogy mi várható október 

tizedike környékére a Városban. Ezen a téren a 275 milliós hitelkeretüket figyelembe véve. 

Nem nyugodt, annak ellenére sem, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen csak optimizmussal 

találkozott, mint egyfajta félelemmel. Lehet, hogy most arra lenne szükség. Számításai szerint 

tizedike környékén, ha a ZÁÉV-nak is fizetniük kell, akkor 6 millió forinttal meghaladják azt 

az összeget, ami a folyószámla-hitelkeret kapcsán egyáltalán rendelkezésükre állhat. Ha a 

ZÁÉV-nak nem kell fizetni, akkor kb. 50 millió Ft-juk maradhat nagyvonalúan a 

folyószámla-hitelkeretükből. Ezért kérdezi, hogy mire számíthatnak, mi lesz novemberben? 

Vagy mi lesz október 15-e után? Nem kellene a jelenleginél sokkal keményebb lépéseket 

tenniük annak érdekében, nehogy csődbe menjenek. 

 

Huszár Gábor: A jelenleginél is sokkal keményebb lépéseket tettek. A ZÁÉV-nak fennálló 

tartozást átütemezték. Az ERSTE Bank felé fennálló tartozásból 50 milliót átüzemeztek. 

Minden olyan bevételnövelő intézkedésre előterjesztéseik sora van, amivel próbál az 

Önkormányzat talpon maradni. Nem azt mondják -  se a Pénzügyi Iroda vezetője, se a Jegyző, 

se a Polgármester, se a Pénzügyi Bizottság elnöke - , hogy minden rendben van. De sok ember 

dolgozik azon, hogy tényleg minden rendben legyen. Azt viszont visszautasítja, hogy 

bármiféle vészhelyzet lenne. Volt ennél sokkal rosszabb helyzet is 2009-ben és 2010-ben, 

mégis talpon maradt az Önkormányzat. Elmondta a pénzügyi bizottság ülésén is, hogy mik 

azok az egymásra épülő intézkedések, amivel át lehet vészelni ezt a nehéz időszakot. 

Tisztában vannak vele, hogy nem rózsás a helyzet, tisztábban vannak azzal, hogy a fürdő 

kötelezettsége, a kintlévőségeink milyen gondot okoznak. Amíg azt nem látják, hogy a 

december 21-ei fordulónapon, annak a bizonyos 275 millió Ft-nak mi lesz a sorsa, és hogy 

január 1-től kell e azt a bizonyos 0-s költségvetést tartani  Esetleg mind sok-sok hasonló 

helyzetben lévő önkormányzat megkapja a bankoktól azt a lehetőséget, hogy a rövid távú 

hiteleket megpróbálják egy hosszú távú hitellé – 5 éves időtartamot jelent- átminősíttetni és 

akkor néhány tízmillió forintos, negyedéves periódusokban jelentkező rövid lejáratú hitellel és 

egy esetleges előrehozott iparűzési adó előleggel ki tudják húzni március 3-ig az Intézmények 

nyugodt működtetését. Annyit kér Virányi Képviselő Úrtól, hogy amíg október végéig nem 

látnak bizonyos számokat és nem kapnak bizonyos utalást arra, hogy az Intézményeknek 

milyen terhe marad és mivel kell majd számolniuk, addig ne keltsenek rémhíreket, és ne 

menjenek bele egy olyan vitába, amire senki nem tud konkrét számokat mondani. Mindenki 

tisztában van azzal, hogy milyen nehéz a helyzet, ezért van az, hogy zároltatta azokat a 

számlákat, amik nem a mindennapi működést biztosítják. Csak a mindennapi működéshez 

szükséges számlákat engedi kifizetni. Minden más zárolva van. Nézzük meg az október végi 

állapotot, és ne keltsenek rémhíreket. Virányi Úr szájából már elhangzott augusztusi végi 

ülésen vagy még egy korábbi rendkívüli ülésen, hogy itt azonnal 200 millió forintot kéne 

inkasszálni. Ezt a 200 millió forintot az intézményektől tudnák meghúzni vagy valami 



rendkívüli ingatlan eladásból tudnának bevételt növelni, ha 200 milliónyi pénztömegről 

beszélnek. Egyéb más lehetőség nincs, de ha Képviselő Úrnak van javaslata, akkor mondja el. 

Ha kell jövő héten rendkívüli testületi ülésen megtárgyalják. De csak az, hogy valamit tenni 

kellene, az nem megoldás. Nem járható, hogy a Képviselő-testületi ülésen felállok, és azt 

mondom, hogy márpedig itt valamit tenni kellene, mert én megmondtam előre. Tisztában 

vannak ők is a helyzettel, csak rémhíreket nem szabad kelteni. Nem tudta finomabban 

elmondan.. 

 

 

Virányi Balázs: Szomorú, mert az általa elmondottaknak az a lényege, hogy ő rémhírt kelt. 

Polgármester Úr azt mondta, hogy október végén, amikor a számok valamit mutatnak. A 

számok viszont előttük vannak és mutatnak most is. Az a problémája, függetlenül a december 

21-ei döntéstől, hogy mi a kormányzati szándék, és változás lesz e vagy nem lesz. Ha ki kell 

0-niuk a folyószámla-hitelkeretüket, akkor nekik reszeltek. Ha nem kell, akkor is igen nagy a 

baj és akkor is olyan helyzet van, amiről beszélt. Ki kéne húzniuk március 15-ig. Számokat 

még nem látott, csak lehetőségeket hallott, hogy tárgyalnak ezzel meg azzal. Ezeknek a 

számoknak a tükrében, amiket most látnak, meg amikről tudnak, meg amiről tudják, hogy 

december végéig itt lesz előttük. Ha ezeket összeadja, akkor továbbra is azt mondja, hogy 

valamit tenniük kell. A múlt testületi ülésen is már mondta, hogy mi az Ő javaslata. 

Egyáltalán nem jókedvéből mondta a 200 millió forintot. Akárhogyan is irányozzanak elő és 

szedjék össze. Ezért javasolta és most ugyanez a javaslata. Meg kell csinálni függetlenül attól, 

hogy mi lesz itt október végéig. Ezzel lehet – honnan lehetne elővenni azt a 200 milliót- 

véleménye szerint a legdiplomatikusabban elütni ezt a dolgot, amiről beszélt. Nem ez a cél. 

Mondjanak ki egy keretösszeget, és akárhogyan is, de szedjék össze. Semmit nem oldanak 

meg azzal, ha kuncsorognak itt, kuncsorognak ott. Ennek nem fizetünk 2-3 hónapig, annak 

nem fizetünk, mert akkor februárban vagy márciusban szakad rájuk a mennyezet. Fizetni kell, 

ehhez pénz kell. Teljesen egyértelmű, hogy a bevételeik nem úgy realizálódtak, ahogy az 

tervezve volt. A kiadásaikkal meg meghallatták még a tervezettet is. A kettő közti 

különbséget is meg kell teremteni, ezért mondja, hogy ennél többre van szükség, minthogy 

minden hónapban azt mondják, hogy majd a következő hónapra áttekintjük a számokat, aztán 

majd meglátjuk. Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy ezt nem fogadja el, akkor 

továbbra is mondja azt róla, hogy rémhíreket terjeszt. 

 

 

Huszár Gábor: Még mindig nem érzi ebben a konkrét javaslatot. Konkrét számokat mond. 

Mondja az 55 milliót, 50 milliót, 30 milliót. És az egyáltalán nem igaz, hogy nem úgy jött a 

tervezett bevétel, mint ahogy számították. 31 millió forinttal maradtak el a tervezett 

adóbevételtől. Minden számítás azt mutatja, hogy a lehető legrosszabb esetben is minimum 30 

millió adófeltöltés várható decemberben, tehát fillérre pontosan jönni fognak a tervezett 

adóbevételek. Az egy más dolog, hogy az egyik cég  Pénzügyi Igazgatójától kapott egy olyan 

értesítést telefonon, hogy az általuk év elején tervezett 60 millió Ft összeg, tervezett iparűzési 

adóbevétel 100 millió Ft fölé fog menni. Ezért mondta azt augusztus végén, hogy még ott is 

lehet számítani egy plusz 50 millió adóbevételre. Sajnos időközben beigazolódott, hogy az 

Önkormányzat számolt jól februárban és a cég Pénzügyi Vezetője számolt el valamit 

természetesen nem rosszindulatból vagy akarattal, hanem más számítási rendszer szerint. 

Nem igaz az a 100 millió iparűzési adóbevétel, hanem csak a 60 millió Ft él, amit egyébként 

is terveztek. A tervezett iparűzési adó illetve a tervezett adóbevételek fillére pontosan 

december végéig ki fognak futni, sőt néhány millió forinttal meg is tudják majd haladni. 

Ehhez képest nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy az itt asztalnál ülök vagy az otthon 

hallgatók idejöjjenek és előálljanak a farbával, hogy Polgármester Úr itt van 150 millió Ft 



megtakarítási lehetőség és tessék intézkedést tenni. Ha van ilyen, meg fogják tárgyalni és 

biztos, hogy mindenki meg fogja szavazni. Nem lát ilyen lehetőséget. Megszavazhatják azt, 

amit Virányi Képviselő Úr mond, hogy irányozzanak elő 150 millió Ft kiadás-stopot. 

Mindegy, hogy ezt hogyan és milyen oldalról teszem, 150 millióval húzzák meg a 

költségvetést. Ezt ők megtehetik, de ez csak papíron létezik. Az Intézmények olyan 

helyzetben vannak, hogy tőlük nagyságrendi pénzt nem lehet elvenni. Tízmilliós 

nagyságrendi összegben nem lehet az Intézményektől pénzt elvenni, akkor 

működésképtelenek lesznek. Máshonnan pedig honnan. Van egy lehetőség az ingatlanok 

értékesítésére, vagy van egy lehetőség olyan üzleti vállalkozásba belemenni, amit bizottsági 

ülésen már átbeszéltek, ami pénzt hoz az Önkormányzatnak. Az egyik előterjesztés pont erről 

szól, de ez nem néhány hónapon belül generálna nekünk bevételt. Csak az elkövetkezendő 

évek hozadéka lesz. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Fontosnak tartja elmondani, hogy a kiadásokkal nem ment el az 

Önkormányzat, Intézmények sem csúsztak el. Semmiféle olyan rendkívüli helyzet nincsen. 

Senki nem terjeszkedett túl azon a határon, amit az év elején megfogalmaztak a 

költségvetésben. Negyedévente kontroll megbeszéléseken Intézményvezetők is jelen vannak. 

A Pénzügyi Iroda vezetője ilyenkor fillérre pontosan megnézi, hogy hol tartanak. Kiderült, 

hogy mindenki időarányosan tart ott, ahol tartania kell, nagyon minimális megcsúszások 

vannak csak. Egyáltalán nem igaz, hogy a kiadásokkal itt rendkívüli gond lenne. Amit 

Polgármester Úr elmondott, hogy volt ennél rosszabb helyzet is, ezt ő is alá tudja támasztani. 

Rossz a helyzet, de semmi rendkívüli nincsen. Sajnos az utóbbi években ez mindig be szokott 

következni, ez van most is. Nem látja értelmét annak, hogy itt rendkívüli intézkedéseket 

tegyenek. Nem tudja, hogy az Intézményektől honnan tudnának még 200 milliót összeszedni.  

 

Virányi Balázs: Jegyző Úrnak mondaná rövid válaszként azt, hogy volt ilyen helyzet, csak 

akkor voltak a Városnak nagy értékű értékesíthető ingatlanjai és rendre értékesítettek is 180 

millióért, 70 millióért, 50 millióért meg még tudná sorolni. Most viszont nem nagyon van és 

nem is nagyon tudnak értékesíteni. Nem tologatták, hanem kifizették. Véleménye szerint most 

is inkább ezt kéne csinálni, mert ebből baj lesz, hogy tologatják maguk előtt. A másik dolog, 

amivel kapcsolatban biztosan félreérthető volt, először is elnézést kér érte. A költségvetéssel 

kapcsolatban azt mondta, hogy a kiadási oldal egy kicsit elment, az azt jelenti, hogy ahhoz 

képest, amit eredetileg elfogadtak, ők maguk is módosítottak rajta, mert közbe jött ez az 

amaz, meg pályázati dolgok és néhány millió forintot hozzátettek év közben már a kiadási 

oldalhoz. Ugyanakkor meg a bevételi oldalon, és most válaszként rátérne Polgármester Úr 

mondataira kicsit, számára ennek a költségvetésnek a bevételi oldalát azt nem csak az 

adóbevételek képezik, hanem sok minden más is. Beterveztek ingatlanértékesítésből nem 

keveset, ami 11-12%-on realizálódott, körübelül. Aztán benne van az az összeg, amit a 

fürdőnek adtak kölcsönként, az se két forint. Ez sem realizálódott és esély sincs rá, hogy 

realizálódjon. Ezekre gondol, hogy ezekkel kapcsolatosan muszáj lenne – sőt még nem is az ő 

kútfőjéből származik igazán - , mert egyetért vele, de itt is le van írva, hogy a Képviselő-

testületnek döntenie kellene arról, hogy mely feladatok előirányzatait törli bevétel hiányában, 

vagyis mely feladatok nem finanszírozhatók tovább. Véleménye szerint ilyen helyzet van. El 

lehet ezt azzal ütni, hogy mond egy feladatot, és a Polgármester Úr felteszi szavazásra, mert 

Képviselő Úr nem fog nekimenni egy Intézménynek sem, meg senkinek. Először is a szándék 

kéne, de a szándékot se látja. Inkább azt látja, hogy tologatják maguk előtt, aztán valami majd 

lesz. Fizetniük kéne, legalább egy részét, mert baj lesz. Ezért aggódik, nem akar farkast 

kiáltani. Ezt értsék meg. Mindamellett tiszteli és becsüli mindenki munkáját, aki ebben 

folyamatosan dolgozik azért, hogy a Város még talpon van évek óta ilyen teher mellett. Csak 

most jutnak el oda, hogy a számokból az kezd látszani, hogy ez kevés. 



 

Vadász József: A pénzügyi bizottság ülésén Virányi Képviselő Úr is ott ült és láthatta, hogy 

nem volt optimista hangulat, mivel ezt a kérdést kb. három óra hosszat tárgyalták és a 

pénzügyi bizottság egyik külsős tagja az egyik Intézményüknek a pénzügyi vezetője. Ott is 

szóba kerültek ezek a megvonások, ő is támogatta a megvonást, 150-200 millió forintos 

zárolást. Ugyanakkor meg azt is mondja, hogy ha az Intézményektől vonnának el, akkor nem 

tudnának papírt venni. Az Intézmények itt tartanak. Véleménye szerint is konkrét javaslatokat 

kéne tenni, és nem akar a dolgok elébe menni. de úgy gondolja, hogy a bizottsági ülésen 

történt egy-két olyan javaslat illetve felvetődött olyan gondolat, amivel valószínű, hogy a 

későbbiekben megtakarításokat tudnak elérni. Konkrét dolgokat nem akar mondani, de egész 

ésszerű javaslatok történtek, amik konkrét 100 milliós nagyságrendű megtakarítást fognak 

eredményezni. 

 

Huszár Gábor: Örülne annak, hogy a villamos energia vagy gáz közbeszerzésénél Képviselő 

Úr, mind energetikus előállna olyan javaslatokkal, hogy tudnának néhány millió forintot 

faragni azon az összegen, amit a nagy szolgáltatók felé kifizetnek. A két ülés közti 

beszámolót a polgármesteri beszámolóval együtt egységesen felteszi szavazásra, mivel 

egyéni, konkrét indítvány nem hangzott el, ezért azt kéri a tisztelt Testülettől, hogy az 

előterjesztést az előterjesztés formájában fogadja el. A Pénzügyi Bizottság részéről elhangzott 

az a javaslat, hogy az értékesíthető szántók, erdők, földterületek és egyéb ingatlanok körét 

nézzék meg – 99%-ban olyan ingatlanokról van szó, ahol az Önkormányzat résztulajdonos, 

néhány %-kal vagy néhány 10%-kal van bent egy-egy ilyen birtokban. Ezzel a kiegészítéssel 

fogadja el a Testület a határozati javaslatot. 

 

Szavazás részletes tárgya: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrő és 

a lejárt határidejű határozatokról. 

 

 

A képviselő-testület 8 igen és 1 tartozkódással  l az alábbi határozatot hozza: 

 

 

210/2012. 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 azzal a kiegészítéssel, 

hogy az októberi testületi ülésre részletes tájékoztató készüljön a pénzügyi helyzetről 

valamint, hogy a Hivatal vizsgálja meg az értékesíthető szántók, erdők, földterületek és 

értékesíthető egyéb ingatlanok körét. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Huszár Gábor 14:56 órától 15:09 óráig közmeghallgatást tart.  

 

15:09 órától  szünetet rendelt el. 

 



A Képviselő-testület 15:23-tól folytatja munkáját. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

211/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt 2 évben a 

közművelődés területén benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót megismerte, az abban 

foglaltakat tudomásul veszi. . 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Molnár Piroska igazgató 

                 Kiss Éva elnök 

                                                  

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos tapasztalatokra. 

A környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 5. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

Dr. Haragh László 15:25 órakor érkezett vissza az ülésre. 

 

Labritz Béla: Az anyag minden területre kiterjed a környzetvédelmet illetően. Két olyan 

prioritása van ennek az anyagnak, ami a jövőre nézve nagyon fontos dolog Szentgotthárd 

életében és szinte a teljes lakosság egészét érinti. Az egyik, ami már csak remélhetőleg múlt 

idő, amiről az anyag is szól: a tervezet hulladékégetőnek az elvetése osztrák részről. Ennek 

mindenki örül és többször elhangzott már a köszönet minden irányban. A másik dolog szintén 

a jövőre vonatkozik: a hulladékudvar megvalósítása. Ehhez szorosan kapcsolódik egy tény. 

Szeretné azt elmondani minden városlakónak, hogy amiről Polgármester Úr beszélt az 

előzőekben a két ülés közti anyagban a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatosan az a 

kezükben van, vagyis ennek a lehetősége. Nyomatékosan mindenki figyelmét fel szeretné 

hívni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés,mint olyan nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 

azok az emelések, melyek bekövetkeznek majd a jövőt illetően az új hulladékgazdálkodási 

törvény életbe lépésével, ezek nagymértékben csökkenthetőek azzal, hogyha fémet a fémbe, 

műanyagot a műanyagba, papírt a papírba gyűjtjük. Külön szelektíven. A MÜLLEX 



szakembere,ha itt lenne, akkor ezt megerősíthetné –hogy minél kevesebbszer kell eljönni a 

szemétért, annál olcsóbb a hulladékszállítás. Vagyis a kommunális hulladék, ami már 

hasznosíthatatlan, semmire nem való, csak kéthetenként kell üríteni, az őnekik óriási 

költségmegtakarítást jelent. Ha naponta le kell neki jönni a műanyagért, fémért, papírért neki 

az mindinkább megéri, ezáltal a mi kiadásaink pedig csökkenek. Hulladékudvar mivel már 

sokakat érint, ezért röviden elmondja a menetrendet. A pályázat nyert. 1,6 milliárd forintot 

nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács. Ennek 

eredményeként a közbeszerzések még ez év decemberében elindulnak. Következő év 

áprilisától megkezdődnek a kivitelezési munkák, ami azt jelenti, hogy Szombathelyen egy 

hulladékfeldolgozó, másik városban egy hulladéklerakó illetve több helyen, kistérségben – 7 

kistérségben – hulladékudvarok lesznek kialakítva. A legvégső időpont, amikor működik a 

hulladékfeldolgozó üzem, akkora működni fog minden, ez 2014. második negyedéve, 

második negyedév vége. Ha leszámítják azt, hogy Szentgotthárdon a beruházás nem olyan 

nagy mértékű, akkor talán még 2013. év végére vagy 2014. első negyedévére már a 

hulladékudvarba tudják szállítani a hulladékot. Felhívja a figyelmet, hogy mindenki vegye 

komolyan a szelektív hulladékgyűjtést, mert pénzt jelent, nagy pénzt jelent, ha ezt 

megtakarítják. 

 

Vadász József: Szintén a szelektív hulladékgyűjtéshez szeretne hozzászólni. Ott volt az 

egyeztetésen, ami a MÜLLEX Kft. vezetőjével történt. Az előterjesztésből is látszik, hogy 

vannak olyan települések, ahol a sárgazsákos hulladékgyűjtés jól működik. Viszont vannak 

olyan városrészek, ahol egyáltalán nem működik a dolog. Elhangzott ott, akkor a részéről és 

szeretné most is megerősíteni, hogy azok az emberek, akik kukával rendelkeznek 

Szentgotthárdon, azoknak a kiszállítás alkalmával egy tíz darabos gyűjtőzsákos zacskót kéne 

bedobni a kukájuk mellé. A zsákon szépen le van írva, hogy hogyan kell azt működtetni: papír 

és műanyag hulladék mehet bele. Ez már a szelektív hulladékgyűjtés első lépése lehetne. És 

ezt mindenki megkaphatná ezt a lehetőséget. Egyébként a Polgármesteri Hivatal portáján 

lehet ingyen és bérmentve átvenni, viszont ha mindenkihez házhoz vinnék ezt zsákot, akkor 

valószínű, hogy a hajlandóság is nagyobb lenne arra, hogy a hulladékot szelektíven gyűjtse. 

Ez az egyetlen megoldás, hogy ha olcsóbban nem is, de legalább árszinten tudják tartani a 

hulladékszállítást. 

 

Dömötöt Sándor: Nagy örömmel fogadná, ha ez a szelektív hulladékgyűjtés tényleg olyan 

tért nyerne Gotthárdon, mint amilyen nagy lelkesedéssel beszélnek róla. Azt hiszi, hogy ezt a 

szelektív hulladékgyűjtést először is a fejekben kéne megcsinálni – tisztelet a kivételnek - . És 

utána kéne ezeket a dolgokat hangsúlyozni, mert gondolkodásban még nem tartanak ott az 

emberek, hogy szelektíven hulladékgyűjtéshez komolyan álljanak hozzá. Hozadéka az lenne, 

amit Labritz Képviselő Úr elmondott, hogy ez sokkal olcsóbbá teheti a szemétszállítást a 

hulladékudvarral együtt. Meg kell nézni a mostani hulladékgyűjtő szigeteket, nagyon kevés 

helyen – vagy szinte sehol - van úgy, hogy rendeltetés szerint a papiros a papirosba van rakva, 

az üveges az üvegbe. Össze vissza van szórva minden. Ezt nem biztos, hogy törzsgyökeres 

szentgotthárdiak csinálják. Éppen ezért fél attól, hogy amit ígértek előző testületi ülésen a 

lakossági felvetésre, miszerint csökkeni fog majd a hulladékszállítás ára, ehhez tartani tudják-

e magukat. Délelőtt még arról volt szó, hogy ne beszéljenek még a díjakról, egy mondatban 

még is elmondaná. Az előző negyedévhez képest – kétszemélyes háztartások esetében, 

akiknek a hulladékát elszállítják - 300 Ft-tal többet kell fizetniük. Nem tudja, hogy miből 

következett be ez az emelkedés. 30-an legalább megállították, hogy ez miből következett, de 

sajnos nem tudott rá válaszolni. A másik dolog, amivel kapcsolatban még szeretne 

foglalkozni, az a köztisztaság Szentgotthárdon. Próbálják ők azt mondani, hogy a Város tiszta 

és rendezett. Azonban ez sem szombat reggel, sem vasárnap reggel nem jellemző a Városra. 



Az elmúlt két-három hétből szeretne olyan példákat mondani, hogy az Őrség áruház 

környékén az összes padok környéke minősíthetetlen. Szeméthalmazok mindenfelé. A Vincze 

Csabi dohányboltja melletti padok körül végig rókázva – szombat reggel -. Ugyanezt el tudja 

mondani a Zeneiskola előtt közvetlenül lévő vendéglő környékén – pontosan nem tudja a 

nevét – minősíthetetlen amit az ember szombat és vasárnap ott tapasztal. Nagy gond továbbá, 

hogy a dohányzás teljes körű megtiltásával különböző vendéglátóhelyek, különböző 

kereskedelmi vendéglátóegységek közvetlen közelében csíkhalmazok tömege van, amiről úgy 

gondolja, nem biztos, hogy a Városnak kéne oda egy csikktartót felhelyezni. Ha 

megszámolnák, akkor kb. 50-60 darabot kéne kihelyezni, és ez több milliójába kerülne a 

Városnak. Fel kéne hívni a kereskedelmi, a vendéglátóegységek vezetőinek a figyelmét arra, 

hogy a közvetlen környezetüket, ameddig a határkörük tart, meg ahol elszórják a csikkeket, 

takarítassák össze saját személyzetükkel. A szombat és a vasárnap reggel minősíthetetlen 

véleménye szerint. Nem a Közszolgáltató Vállalat emberei tehetnek erről, mert nyilvánvaló, 

hogy szombat reggel – hajnalban – nem fogják végigjárni az összes ilyen helyet. Hanem a 

bérlők és tulajdonosok kötelessége lenne, hogy lépjenek valamit. 

 

Huszár Gábor: Egyetért ezzel. Mindenki a saját portája körül rendet tart, akkor egyébként is 

könnyebb dolga lesz a Várost rendbentartó személyzetnek. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

212/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

Kardosné Kovács Márta: Egy gondolatot kíván megosztani az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Amennyiben nem társulási formában működtetnék az Intézményeket, a Város 200 millió 

forinttal lenne szegényebb. 129 millió forint az a normatíva, ami azért érkezik a Városban, 

mert ezek az Intézmények társulási formában működnek, és ezentúl az adóerősség miatti 

elvonás is kevesebb. A jövőben is lehetőség lesz ilyen társulási formánban működtetni az 

intézményeket. A következő évi költségvetési tárgyalások során mindenképp meg kell 

vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a legmagasabb állami normatívához jussanak így is. 

 

Huszár Gábor: A határozati javaslat feletti kivastagított mondatra hívja fel a Képviselő-



testület figyelmét, miszerint a központi költségvetési számok ismeretében a későbbiekben egy 

külön előterjesztés keretében vissza fognak térni. Ez is az, amit a két ülés közti anyagban 

megpróbált egy kicsit optimistábban előre vetíteni, hogy lássák meg azokat a számokat, és 

akkor vissza kell majd mindenképpen térni egy közös gondolkodás erejéig. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

213/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK: 

 

1./ Napirendi pont: 

Köznevelési intézmények további működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Dr. Haragh László:  A Város szeretné saját gyerekeinek a nevelését kézben tartani és 

megvizsgálják a B variációt, ami szerint erre képesek lesznek  a továbbiakban. Igyekeznek a 

városi határon belül tartani a közoktatást. 

 

Huszár Gábor: Van egy fontos mondat, hogy amennyiben a stabilitási törvény szerinti 

önkormányzatokkal szembeni költségvetési elvárások nem változnak jelentősen. Ez egy 

kulcsmondat ebben az előterjesztésben. 

 

Virányi Balázs: Ez a kulcsmondat nem fog eljutni sehova. Ez a gondja ezzel a határozati 

javaslattal. Azért nem jut el sehova, mert – információja szerint – mert csak abban az esetben 

kell választ küldeniük a Kincstárnak, ha nemleges a válasz. Ha igenleges, akkor nem kell 

küldeni semmit. Ha nem küldenek semmit, akkor azt sem fogják megtudni, hogy a Városnak 

milyen gondjai vannak. Ilyen szempontból megfontolandó lenne az A variáció is, mert fel 

kell, hogy tegye azt a kérdést, hogy miből. 

 

Huszár Gábor: Már el is ment a híre az elmúlt csütörtökön. Orbán Viktor Magyarország 

Miniszterelnökének személyesen mondta el ezzel kapcsolatos gondjaikat. Miniszterelnök Úr 

teljesen tisztában van ezzel a helyzettel. Nem igaz, hogy nem jut el a híre, mert eljut. 

 

Kardosné Kovács Márta: Egy információt szeretne megosztani a Képviselő-testülettel. 

Bizottsági ülés óta van egy információja, hogy a 3000 főnél magasabb lakosságú 



településeknek ez a lehetőség már nem fog fennállni. Annak ellenére hogy ezen vitatkoztak, 

mérlegre tették a döntésüket,valószínű, hogy ez a lehetőségük nem is fog meglenni. Úgy 

gondolja, hogy akkor tudnak igazán a Város oktatásügyével foglalkozni, ha van egy bizonyos 

rálátásuk, és igenis szeretnék ezt kézben tartani és megtartani. 

 

Huszár Gábor: 3000 fő fölötti településeknél nem is nagyon jöhet szóba. Különleges indok 

kell, hogy ezzel a központi akarat foglalkozzon. Ezért van ez a B variáció. B variációt teszi fel 

először szavazásra.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

214/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő—testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013. január 01. időponttól a saját 

tulajdonában álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 

gondoskodást az államtól  

- a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi intézményei 

vonatkozásában KÉPES átvállalni azzal, hogy ugyanakkor a képviselő – testület már 

most rögzíti, hogy a végső támogató döntést nem fogja tudni meghozni, amennyiben a 

stabilitási törvény szerinti önkormányzatokkal szembeni költségvetési elvárások nem 

változnak jelentősen.      

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő—testülete felkéri Huszár Gábor  

Polgármestert, hogy az októberi Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést, részletesen 

pénzügyi adatokkal alátámasztva, hogy a Képviselő-testület dönteni tudjon arról, hogy a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő 

tanévtől az oktatási intézmények működtetését képes vagy nem képes vállalni. 

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület  azon szándékáról, amennyiben 

nem képes vállalni a működtetést  értesítse a Kincstár területileg illetékes szervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

                Dr. Gábor László irodavezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna irodavezető 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium intézményében. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 8. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. sz. melléklet 

 

 

Molnár Piroska 15:42 órakor távozott a teremből. 

 

 



A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

215/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

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

Kollégiumban a 2012/13. tanévben engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését az 

intézményben az alábbiak szerint: 

 

Szakiskolai tagozat: 

 9. B osztály: 35 fő 

 9. C osztály: 36 fő 

 1/10/B osztály: 37 fő 

 1/11/C osztály: 33fő 

 1/11/D osztály: 33 fő 

 2/12/C osztály: 32 fő 

 2/12/D osztály: 32 fő 

 

Szakmai gyakorlati csoportok: 

 9.C pincér: 13fő 

 10. A vendéglős: 15 fő 

 1/10/B pincér: 14 fő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bedics Sándor igazgató 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való induláshoz. 

Előadó: Dr. Gábor László irodavezető 

Előterjesztés: 9. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Az 1./ határozati javaslatról változatlan formában szavazzanak, vagyis hogy a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium indulhasson a pályázaton. A 2./ javaslatnál pedig a 

kitöltött táblázatot olvassa fel,  és szavazásra bocsátja.  

 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

216/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (Kódszám: TÁMOP – 3.4.3-2.2.5. 



A komponens) elnevezésű felhívására pályázatot nyújtson be, továbbá nyilatkozik arról, 

hogy: 

- az érintett a projektben vállalt tevékenységeket támogatja, 

- vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

-  

Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. szeptember 28. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Bedics Sándor igazgató 

 

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

meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az 

alábbiak szerint. 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 8 millió 250 Ft 0.- 100% támogatás 

2013. 24 millió 750  Ft 0.- 100% támogatás 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014- 2018. 0,- Ft /év 

 

                        - 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

                 Bedics Sándor igazgató 

 

 

 

4./ Napirendi pont: 

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kézilabdás osztály indítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz és 3. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: A mindennapos testnevelés bevezetésével 1, 5 és 9. évfolyamon eleve 

megvalósul az öt testnevelés óra. Az már csak óraszervezés kérdése, hogy csatlakozó órában 

vagy egyéb más formában a délutánra átcsúszott testnevelés órák hogyan vannak szervezve, 

illetve ezen felül lévő edzésidő és edzéskeret a Kézilabda Klub támogatásában az edzők és a 

versenyeken való részvétel költsége fedezhető, ezért az Önkormányzatnak plusz kiadást nem 

fog jelenteni ennek az engedélyezése. 

 

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

 

 

217/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 



kérelmét fogadja el és engedélyezze, hogy az intézmény a gimnáziumban a 2013/2014-es 

tanévre indítandó osztályoknál kézilabdás osztályt/csoportot indíthasson. 

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  polgármester 

                 Balogh Éva igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat, a fenntartó Szentgotthárd és térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 

részvételével készítsen elő egy olyan négyoldalú megállapodást, amely az indítandó 

kézilabdás osztály/csoport oktatását támogatja. 

 

Határidő:  2012. október 20. 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

      Balogh Éva igazgató  

 

 

5./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd program pályázati összegének megelőlegezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság azt a szigorú döntést hozta – reméli, hogy Virányi 

Képviselő Úr figyel -, hogy a 2.126.000 Ft-ot  nem tudja az Önkormányzat a likviditási 

nehézségekre való tekintettel megelőlegezni. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

218/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld Szentgotthárd” program 

nettó 2.126 000 Ft költségét likviditási nehézségei miatt nem tudja megelőlegezni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

      Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

 

6./ Napirendi pont: 

Pályázati felhívás Aljegyzői munkakör betöltésére. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 12. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

Dr. Reisinger Richárd: Azt javasolja, hogy az alkalmassági feltételek között opcióként 

szerepel a nyelvtudás. Azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mindenképp tegye 

kötelezővé a pályázatban. A német nyelvtudás legyen elvárt, a szlovén, angol vagy harmadik 

idegen nyelv ismerete jelentsen előnyt a pályázatnál. 



 

Huszár Gábor: Számára szimpatikus ez a javaslat. A hivatalos honlapokon tegyék közzé. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem és 2 tartozkódással  az alábbi határozatot hozza: 

 

219/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az 

aljegyzői munkakör betöltésére az előterjesztés mellékletében meghatározott feltételekkel 

azzal a kiegészítéssel, hogy a német nyelvtudás elvárt feltétel, az angol vagy szlovén és egy 

harmadik idegen nyelv ismerete előnyként szerepeljen. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján, 

valamint a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz és 3.sz.  melléklet 

 

 

Huszár Gábor:  Mindkét Bizottság elfogadásra javasolja azt a változatot, amit a Civil Fórum 

javasol. Erőforrás Bizottságnak volt egy módosító indítványa, hogy egységesen 2.000 Ft 

kerüljön levonásra mindenkitől és ez a 2000 Ft épüljön be a rábakethelyi városrész adventi 

programjának megszervezésébe. Ez mindösszesen 18.000 Ft bevételt jelente a városrésznek, 

az összes többi civil szervezettől viszont csak 2.000 Ft hozzájárulást követelne meg. Személy 

szerint tudja támogatni ezt az elképzelést azzal, hogy 2.000 Ft-tal kiegészíti ezt az 18.000 Ft-

ot, és akkor ez egy szép kerek szám 20.000 Ft lesz a rábakethelyi városrész adventi 

műsorához. Ezt valószínű, hogy Dr. Haragh László Elnök Úr is meg fogja tenni, egészen 

biztos benne. 

 

Vadász József: Látják a beérkező igényeket és a rendelkezésre álló pénzt. Harmadrésze – 

pénze - volt az Önkormányzatnak erre, mint amennyi kérelem érkezett. Szemle Egyesület 

kérését szeretné előhozni. Ők kértek 80.000 Ft-ot. Amikor ezt a Civil Alapot létrehozták, 

akkor volt egy olyan irányú indíttatás, hogy ezt az alap valamilyen értékteremtésre, és ne 

vendéglátásra fordítódjon. Ez az évek során véleménye szerint átment vendéglátásra, 

falunapok és egyéb rendezvények megszervezésére. Ez az Egyesület olyan kérelmet nyújtott 

be, amivel értéket akar megmenteni, a Zsidahegyen lévő kőkeresztet, ami eléggé leromlott 

állapotban van. Erre kértek 80.000 Ft-ot. A kereszt megjavításának a költsége 91.000 néhány 

forint, 11.000 néhány forintot pedig a saját büdzséjéből kívánt hozzátenni. Itt egy jelentős 

óraszámú társadalmi munka is van ebben. Tudni kell azt is, hogy ez a zsidai városrész az 

elmúlt években nem sok mindent kapott a Hivataltól, a Testülettől. 28.000 forintot kapott. 

Vadász Képviselő Úr egyeztetett a Zsidai önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségével, akik 

kaptak 20.000 forintot, vagyis 18.000 forintot. Az a kérése Képviselő Úrnak, hogy az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18.000 forintját a SZEMLE Egyesület kapja meg a kereszt 



felújítására, és így a fele összeg meglesz a kereszt felújításához. Ezt a pénzt egyből a 

SZEMLE Egyesület kapja meg. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Lehet, hogy ő emlékszik rosszul, hogy márciusban, amikor be kellett adni a 

kérelmeket a városrészeknek, akkor az egész évre vonatkozóan fel kellett tüntetniük, hogy 

milyen programokat terveznek, milyen költségekkel. Akkor mindenkinek megszavaztak 

bizonyos összegeket, és abban állapodtak meg, hogy majd a maradékot fogják egymás között 

felosztani. Ehhez képest most egy-két városrészi önkormányzat újból próbálkozik, akkor most 

mi is van?  

 

Huszár Gábor: Sütő Képviselő Úr figyeljen a rendkívüli napirendi pontként felvett 

előterjesztésnél, Máriaújfalu szennyvízmegoldásánál, és vigye el a hírt, ha kevesen nézik az 

adást, hogy a templom vakolatanyagára is szereztek némi vakolóanyagot. Így sokkal nagyobb 

lesz az a támogatás, mint azt a máriaújfalusiak ezt a rövidke kis előterjesztésből hiszik. Egy 

körmondatban teszi fel szavazásra Polgármester Úr a határozati javaslatot: amit a Pénzügyi 

Bizottság javasolt, hogy fogadják el a civil szervezetek által felkért Testület javaslatát, azzal a 

módosítással, amit az Erőforrás Bizottsága is támogatott, hogy egységesen minden 

kérelmezőtől 2.000 forint kerüljön levonásra, vagyis 18.000 forint. Illetve azzal a 

módosítással, ami pénzügyileg nem módosítja az összeget, hogy a Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületnek megítélt összeget kapja meg a SZEMLE Egyesület a saját maga támogatásával 

együtt, hiszen itt egy nemes kezdeményezésről, keresztfelújításról van szó. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

220/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

terhére 

 

a) A Szentgotthárdi Civil Fórum az „Év Civil Szervezete Díj” kiosztására irányuló 

kérelmét 28.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december  31.; 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét a Képviselő-testület támogatja és  a 9/2012. 

számú Képviselő-testületi határozat f. pontjában megítélt 40.000,- Ft-os támogatás 

elszámolási határidejét 2012. december 31-re módosítja.       

 

b) A SZEMLE Egyesület zsidahegyi kereszt felújítására irányuló kérelmét a képviselő-

testület 44.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december  31.; 

 

c) A Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület karácsonyi programok 

megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület nem támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

d) A Német Nemzetiségi Önkormányzat „Nemzetiségi, Nemzetközi Mikulás 

Ünnepély” megrendezésére irányuló kérelmét 46.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 



e) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napi rendezvény megvalósítására irányuló 

kérelmét 46.000  Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

f) Az „Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért” kerékpártároló 

megépítésére irányuló kérelmét 29.902 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

g) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány zenetörténeti vetélkedő megszervezésére 

és az ifjúsági zenei találkozón való részvételre irányuló kérelmét a képviselő-testület 

nem Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

h) A Rábakethely Városrészi Önkormányzata „Generációk Találkozási Pontja” 

kialakítására kérelmét 34.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 15.; 

 

i) A Rábakethely Városrészi Önkormányzata adventi programok megszervezésére 

irányuló kérelmét 18.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

j) A Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata a művelődési ház ajtajának és 

függönyeinek cseréjére, valamint karácsonyi programjainak megszervezésére irányuló 

kérelmét 46.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

k) Az Alfakör Szentgotthárd előadás megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-

testület 18.000 Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 15.; 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

 

8./ Napirendi pont: 

100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

Virányi Balázs: Úgy emlékszik,  hogy nem jelöltek meg forrást az alapításra, amit oda kéne 

tenniük. Forrást kéne megjelölniük, de jelzi, hogy további egy millió forinttal fogja növelni a 

Város várható hiányát, hogy hű legyen önmagához. Értve és elfogadva, hogy itt miről van 



szó, azért olyan aggálya van, hogy ehhez egy kicsit több pénzre lenne szükség, ahhoz, hogy ez 

a szervezet normális keretek között el tudjon indulni, mint az az 1.000.000 Ft, amit oda 

akarnak tenni. És ezt a pénzt nem egy vagy két év múlva kéne beletenni, hanem az 

alapításkor, azért hogy képes legyen azoknak az elvárásoknak megfelelni, amit várnak tőle. 

Ha jól értelmezte a Bizottsági ülésen elhangzottakat, akkor azt várják, hogy nyisson meg 

olyan új vállalkozási irányokat is ez a szervezet, mely vállalkozási irány már rövid távon is 

nem veszteséget, hanem nyereséget tudna hozni saját magának, amit természetesen vissza 

lehet majd forgatni a különböző városi feladatok ellátásához is. Ehhez véleménye szerint 

elengedhetetlenül szükséges lenne, hogy ne 1.000.000 Ft-ot kapjon, de hogy mennyit meg 

hogyan meg miből, ezekre nem tud választ adni. Így egy kicsit veszélyesnek látja a 

megalakítást. 

 

Huszár Gábor: Képviselő társa annyira előre gondolkodik, hogy néha meglepő. Teljesen 

igaza van Képviselő Úrnak. Ez az 1.000.000 Ft ahhoz kell, hogy a cég megalakuljon és 

elinduljon ebben a három hónapban. Természetesen úgy van, hogy ha az Önkormányzat ettől 

a cégtől elvár valamit, abba bele kell tenni egy kis tőkét, és ezt bele fogják tenni a következő 

évi költségvetésbe.  Januárban már ott lesz, aztán amikor március 15-én bejönnek a pénzek, 

akkor meg fizikálisan is ott lesz az a forint. Ez így fog történni a következő évi költségvetés 

terhére. Takáts Úr is erősítse meg abban, hogy ez a szándékuk, hogy induljanak el, és jövőre 

megnézik, hogy hogyan tudják tőkésíteni ezt a vállalkozást. Teljesen nyitott kapukat dönget 

Virányi Képviselő Úr. 

 

Dr. Reisinger Richárd: Fel szeretné idézni a Jogi és Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott 

aggályokat. Ott az merült fel és Polgármester Úr is osztotta ezeket az aggályokat, hogy egy 

ilyen városfejlesztő, városüzemeltető cég létrehozásakor, hogyha professzionálisan jár el az 

Önkormányzat, akkor legalább egy vázlatos pénzügyi tervnek a Képviselő-testület asztalára 

kell kerülnie. Ehhez képest itt egy üzletpolitikával, stratégiai célokkal áttűzdelt  hiányos üzleti 

terv van az asztalukon. Ez egy akceptálható elvárása a Pénzügyi Bizottsági tagoknak. 

Az a javaslata, hogy Szentgotthárdi Városmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság lenne 

a cég neve, aminek a mozaikszava, rövid neve – SZEVME Kft-. Marginális javaslata, hogy 

mióta itt SZOI meg ilyesmi mozaikszavakat ötölt ki a Képviselő-testület, ezek után már 

igénye lenne arra, hogy könnyebben kimondható vagy valamilyen jelentéstartalmat is 

ruházzanak erre a dologra. Nem talált ki egy ilyen. Talán könnyebben kimondható és 

kevesebb idegen szót tartalmazna, ha a menedzsment szót száműznék a cég nevéből – 

Alpolgármester Úr száműzné -. A kormányzati társaságnak a leképezésére javasolja a 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot hosszú 

névként elfogadni. Ennek rövidített neve SZET Kft. lenne. 

 

Huszár Gábor: Az eszközkezelő jól csengő fogalom lehet. Megkéri Takáts József Urat, hogy 

osszon meg egy-két gondolatot Velük, hiszen Takáts Úr volt az, aki már több mint egy 

hónapon keresztül nagyon komolyan beleásta magát ennek a társaságnak a létrehozásába. 

 

Takáts József: Ismerteti, hogy a Hivatal dolgozói közül ő és egy kolléganője kapták azt a 

feladatot, hogy ezt a kérdéskört feltárják és tisztázzák. Képviselő-testület ilyen mélységgel 

még nem tárgyalta. A háttérben fogalmazódtak meg az Önkormányzat vezetősége részéről 

ezzel összefüggő gondolatok. Ezeket most valamilyen formában papírra kellett vetni és 

kiindulási alapot kellett ahhoz nyújtani, hogy a kérdés egyáltalán tárgyalható legyen. Az 

előterjesztésnek az alapvető célja az volt, amit az Alpolgármester Úr is említett. Ennek 

megfelelően próbálták felsorolni egy bizonyos rendszerben az előttük álló feladatokat. 

Természetesen szükség van az üzleti tervre és ez egy jogos elvárás. Ennek az üzleti tervnek az 



elkészítése abban a tekintetben tűnik nehéznek, hogy ez az átállás, ennek a Kft-nek a 

feladatköre az egy szakaszos módon, ütemezetten venné át a jelenlegi Közszolgáltató Vállalat 

feladatköreit. Venné át annak az infrastruktúráját, eszközeit, létszámát egy meghatározott 

rendszerig – erre tettek javaslatot. Ha egyben szeretnék az új Kft. üzleti tervét elkészíteni egy 

jövőbeli, néhány hónap múlva kialakuló állapotra, akkor ez igencsak nehézkes lenne. 

Megkockáztatja, hogy riasztó is lehetne, hiszen ma még nem tudják, hogy egyes 

tevékenységek, melyek ma még újként lépnek be a jelenlegi üzemköri feladatok mellé, azok 

milyen feltételek mellett és hogyan tervezhetők. Ezeknek a tisztázása a mai napon is 

folyamatban van. Folyamatos munkák történnek, ahogy az anyagból láthatja a Képviselő-

testület.  

 

Huszár Gábor: Nincs meg még a törvényi háttere a hulladékgazdálkodásnak például. Nem 

tudják, hogy milyen 51%-os tulajdonrészben kell lennie az Önkormányzatnak és a 

Hulladékszállító Vállalatnak. 

 

Takáts József: Ha ennél egy gondolattal mélyebben szeretne belemenni ebbe a kérdésbe, 

akkor azt tartaná talán a legjobb módszernek, és ezt is javasolná, hogy ennek a fokozatos 

átállásnak, átmenetnek az egyes időpillanataiban, amikor egy-egy tevékenységi kör átkerül – 

nyilván az eszköz, a létszám, a feladat - , akkor azokban az időpillanatokban próbáljanak meg 

egy kiadás-bevételi egyenleget bemutatni, tehát azt megmutatni, hogy az átkerülés folytán 

mire számítsanak. Aztán amikor egyre több feladat kerül át, akkor ezeket egységesen lehetne 

már szemlélni, és az már elbírná azt, hogy egyes tevékenységek 0-sak vagy veszteségesek, 

látszana, hogy a másik viszont eredményt hoz. Egy kicsit nehéz feladatnak érzi ezt. Sokkal 

korrektebbnek tartotta azt, hogy egy ilyen formában nyújtsanak be egy anyagot, minthogy 

nagyhiba határral tervezett számokat mutassanak meg. Ezt nem tartotta volna korrekt 

eljárásnak. Ahogyan ez megy előre, módjuk lesz arra, hogy a Képviselő-testületet 

folyamatosan tájékoztassák és tárgyalható lesz ez az ügy később is. Lényegi eleme ennek az 

egész rendszernek, a véleménye szerint az, hogy a Közszolgáltató Vállalatnak a jelenlegi 

tevékenységi körei kibővülnének. Csodák ugyanis nincsenek, viszont ha ezt a változtatást nem 

terveznék, nem is nagyon várhatnának plusz eredményeket. Plusz eredmények vagy más 

eredmények a plusz munkától, a plusz feladatoktól fognak bekövetkezni, úgy gondolják. Ez a 

megnövekedett, megváltozott feladatmennyiség úgy gondolják, hogy megkövetel egy 

bizonyos fokú szervezeti átalakítást is. Erre vonatkozóan is tettek javaslatot. És megköveteli 

azt is a Cég vezetésétől, a dolgozók mindegyikén keresztül, hogy egy másfajta 

szemléletmóddal próbáljanak ehhez a kérdéshez viszonyulni. Teljesen világosan ki lehet 

jelenteni, hogy akkor lehet profitot termelni, ha több munka kerül elvégzésre, mindenkivel 

szemben – természetesen saját magával szemben – is ez az elvárás.  

 

Huszár Gábor: De vannak még olyan dolgok, melyekről még nem lehet beszélni. Azért nem 

lehet beszélni, mert nem tudják a törvényi hátterét. 

 

Takáts József: Hulladékgazdálkodással kapcsolatban a törvény kiforratlan, az Országgyűlés 

nem fogadta el. Ami látszik, és ami valószínűsíthető az az,, hogy 51%-os önkormányzati 

többségi tulajdonú cég láthatja el a hulladék összegyűjtésének közfeladatszerű feladatát. Ha 

ezt a feladatot a megalakuló cégre testálnák, ez óriási és megoldhatatlan problémák elé 

állítaná, legalábbis az induláskor, az egészen biztos. Rendkívül komoly anyagi vonzata is 

lenne, 100 milliós nagyságrendben. Ez egy olyan jellegű tevékenység a Városban, amiben 

nem nagyon lehet hibázni. Nem lehet úgy nekiindulni, hogy nincs megfelelő tapasztalat 

mögötte. Nincs kizárva, hogy később a 2015-ös év magasságában, amikor a Polgármester Úr 

által is említett hulladékudvar megvalósul, akkora fel lehet készülni erre. De pusztán egy ilyen 



jellegű tevékenységnek az engedélyezési folyamata is, mert több engedélyről kell beszélni – 

több hónap, négy hónap, féléves. Erre nem lehet heteken belül felkészülni. Több hónapot 

venne igénybe. Meg lehet célozni ezt, csak úgy látja, hogy nem most. Később nyilvánvaló, 

hogy ez a fajta terület ez egy profittermelő ágazat, ugyanúgy, mint az Alpolgármester Úr által 

említett másik terület, ami új elemként jelenne meg. Itt a temetői szolgáltatásokról van szó. 

Ugyanígy gondolkoznak benne, annyi különbséggel, hogy ennek a megvalósítása sokkal 

rövidebb időn belül és sokkal jobban tervezhetőbben lenne megvalósítható. Nem titkolt az a 

szándék és bent is van az anyagban, hogy az új társaság első feladata lenne, ennek a 

kérdéskörnek a tisztázása, feltételrendszer megteremtése, háttérintézkedések meghozatala és a 

tevékenység megkezdése 2013. január 1-jével. Számára a cég elnevezése indiferens. 

Egyébként a bizottsági ülést követően tettek javaslatokat mozaikszószerű és egyéb tekintetben 

is. Jegyző Úrhoz eljutatta. Talán nem érdemes erről szót ejteni, ha az Alpolgármester Úr 

javaslatával foglalkoznak most tovább, mert az ő általa időközben adottak azok még az 

eredeti városmenedzsment kft. elnevezésre próbáltak valamilyen rövid elnevezést adni. 

Teljesen elfogadhatónak tartja az elhangzott javaslatot is. Számára a cég elnevezése 

tizedrangú kérdés. 

 

Vadász József: Az előtte szólókhoz kívánt csatlakozni az üzleti tervvel kapcsolatban. Amit a 

Takáts Úr elmondott, az elfogadható számára. Még képlékeny a dolog. Az előterjesztést látva 

van még egy kérdése is, hogy bizonyos személyeket is meg kellene nevezniük, ezt el tudják 

fogadni, és akkor lenne egy javaslata a könyvvizsgáló személyére. 

 

Huszár Gábor: Huszár Gábor azt tanácsolja, hogy addig ne menjenek bele, mert 8 javaslat 

van. 5 perc szünetet kér Beszéljék meg, és ne itt kezdjenek ötletelni a mozaikszón. 

Állapodjanak meg, hogy melyik tetszik legjobban és 5 perc után folytatják a szavazással.  

 

16:14 órától 16:24 óráig szünetet rendelt el. 

 

16:24 órakor távozott az ülésről Dr. Gábor László irodavezető úr. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs egyéb hozzászólás és javaslat, akkor szavazás következik. 

Megszületett az egyezség a névre.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazásokkal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

221/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (SZET Kft.) megnevezéssel 100%-os 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapít, ehhez elfogadja az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti  Alapító okiratot.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Takáts Józsefet (szül: 

Szombathely, 1961.06.29., anyja neve: Sütő Margit), lakcím: Szombathely, Szent Imre herceg u. 1. 

I/7. javasolja.  



Határidő azonnal. 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő bizottságába tagként a következőket 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsannát (lakcím: Szentgotthárd, Árpád u. 22.) Labritz Bélát (lakcím: 

Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6.) és Vadász Józsefet (lakcím: Szentgotthárd, Zsidai u.10.) 
választja meg:  

Határidő azonnal. 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 
 

4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Városmenedzsment 
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő könyvvizsgálójává Kertész Dezsőt (lakcím: Szombathely, 

Gyöngyösparti sétány 2.) választja meg:  

Határidő azonnal. 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 
 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjeként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 

pénzügyi hozzájárulást teljesít a működési céltartalék terhére. Ezen belül 734.000 Ft-ot a működési 

pályázati alap terhére, 266.000 Ft-ot intézményüzemeltetési elkülönített keret terhére. 

Határidő azonnal. 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 
Kelt: Szentgotthárd, 2012. szeptember 27.   

 

 

9./ Napirendi pont: 

Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon (KEOP -2011-4.4.0) üzleti ajánlat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Időközben kaptak olyan információkat a mellette levő területről és egyéb más 

szabályozásról, ami miatt szerette volna napirendről levetetni ezt az előterjesztést. Az elején 

elfelejtette bejavasolni, ezért most bent maradt az előterjesztett napirendi pontok között. 

Szavazni kell róla. Alpolgármester Urat kérdezi, hogy mi a megoldás. 

 

Dr. Reisinger Richárd: Egyéni határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület a mai ülésen 

ne döntsön a kisvízi erőművel kapcsolatban, ebben a tárgyban ne határozzon. 

 

Virányi Balázs: Az 100%, hogy nem fognak kicsúszni? Mert ha véletlenül valamilyen 

pályázati konstrukció mégis szóba kerül, jó magyar szokás szerint két napig lesz nyitva. Nem 

fog ez problémát okozni? 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

222/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rába kisvízi erőmű építése 

Szentgotthárdon (KEOP -2011-4.4.0) pályázati lehetőség című előterjesztés tárgyában nem 



kíván döntést hozni megfelelő további információk beszerzése illetve a rendelkezésre álló 

információk további elemzése és feldolgozása miatt. 
 

 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                    Fekete Tamás műszaki irodavezető 

                    Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

10./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd Kossuth L. u. 57. számú, 93/2. hrsz-ú ingatlanon levő tekepálya épületrész 

fennmaradásának – áthelyezésének ügye. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 16. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Valójában a cím félrevezető, hiszen nem arról van szó, hogy itt az épületrész 

fennmarad, vagy áthelyezik, Hanem arról az előterjesztés, hogy a helyi építési szabályzat 

módosítását el kell indítaniuk, amely ezt az egész területet, beleértve az edzőpályát is együtt 

kezeli, hiszen mind a mai napig az edzőpálya kérdése nem rendezett, és ha jól tudja rétként, 

legelőként van számontartva. Ennek az egész területnek a helyi építési szabályzatát kell 

egységesen, végre valahára rendbe tenni. Ezzel kapcsolatban szól az előterjesztés. A cím az 

félrevezető. Ezzel kapcsolatban kell dönteni. Felülvizsgálatra van egy 330.000 forintnyi 

összeg, amelynek a fedezetét az általános tartalék terhéből tudják elvenni – ez volt a javaslata 

a Pénzügyi Bizottságnak - . 

 

Labritz Béla képviselő 16:32 órakor távozott az ülésről és 16:34 órakor visszaérkezett az 

ülésre. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

223/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 280/2004. számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv, a többször módosított, a egységes 

szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv azon 

irányú felülvizsgálatát kezdeményezi, mely a Szentgotthárd 94. hrsz-ú teleknek a beépítésre 

szánt terület - településközpont vegyes terület  terület-felhasználását, a TV 4 jelű építési 

övezet kiterjesztését lehetővé teszi.        

A felülvizsgálatra 330.00 forintot biztosít az általános tartalék terhére. 

    

 Határidő közlésre: azonnal  

Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javításának kivitelezéséhez fejlesztési 

hitel felvétele. 



Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Polgármester keresse meg a VASIVÍZ Zrt.-t a fizetendő előleg 

lehetőség szerinti VASIVÍZ Zrt-vel való átváltatása ügyében. Ez a javaslat már folyamatosan 

napirenden van. Ezzel csak megerősíti azt a munkát a Bizottság, amit néhány hónapja saját 

belátása szerint már elkezdett.  

 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

224/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 30.759 e/Ft összegű éven 

belüli fejlesztési hitel felvételéhez, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ennek 

érdekében kezdjen tárgyalásokat  pénzintézetekkel. Ezzel párhuzamosan. a Polgármester keresse meg 
a VASIVÍZ ZRT-t, hogy a fizetendő előleget lehetőség szerint a VASIVÍZ Zrt. vállalja fel. A 

tárgyalások eredményét – tekintettel a határidő rövidségére, valamint a Közbeszerzési törvényre – 

haladéktalanul ismertesse a Képviselő-testülettel. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Dr  Dancsecs Zsolt jegyző 

 

12./ Napirendi pont: 

7/2012. (III.1.) Önkormányzati Rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 18. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

31/2012. (IX.27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012. 

(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Viniczay Tibor). 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 19. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

Huszár Gábor: A mellékelt vázrajzon lehet látni, hogy ott egy 497 m2-es kis területrészről 

van szó, amely volt Polgármester Úr területe mellett található. Természetesen támogatják ezt 

az elképzelést. 

 

 



A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

225/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz, 

hogy a szentgotthárdi, 484/44 hrszú, 7069 m
2

 alapterületű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanból a jelen 

Előterjesztés 3. sz. mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt kb. 497 m2-es területrész 

kiméretésre és értékesítésre kerüljön.  

Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés a következő ülés 

Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Kovács Vanda és Kovács Rita kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 20. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

226/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kovács Vanda Szentgotthárd 

Kossuth L. u. 29. és Kovács Rita Szentgotthárd Szabadság tér 1. szám alatti lakosok kérelmét 

támogatja és tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában levő  Szentgotthárd 

933/1. és 933/4. hrsz-ú telkek területéből egy közforgalom elől elzárt magánút legyen 

kialakítva, az előterjesztés 4.sz. melléklete szerint. Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Szentgotthárd 936. és 937. hrsz-ú telkek tulajdonosai által felajánlott, az 

előterjesztés 5.sz. melléklete szerinti területrészét ajándékként elfogadja.  

 A közforgalom elől elzárt magánút térképi és természetbeni kialakításához, üzemeltetéséhez, 

fenntartásához szükséges valamennyi költséget a kérelmezőknek kell fizetniük, vagy 

kötelesek a kialakításhoz szükséges munkálatokat a költségek megelőlegezésével az 

Önkormányzattól megrendelni. A kérelmezők a telekalakítási eljárás megindítása előtt, az 

előterjesztés 6.sz. mellékletét képező Közös nyilatkozat aláírásával kötelesek a területen 

meglévő körülmények elfogadása kapcsán nyilatkozatot aláírni..   

                       

 Határidő közlésre: azonnal 

 Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 21. sz. melléklet 



Bizottsági javaslat: 2. és 3. sz. melléklet 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

227/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998.(III.26.) Önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 

jutók támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Makkár Viktor 

(szül.: Szombathely, 1983.12.29. an.: Pukhely Margit Mária) 9970 Szentgotthárd, Széchenyi 

u. 1/B. I/2. és házastársa Makkár Otília szül.név.: Móricz Otília (szül.: Szentgotthárd, 

1975.03.19. an.: Egyed Otília) 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 11/B. II/6. szám alatti lakosok 

részére  a szentgotthárdi 1296/5/A/15 hrsz-ú lakás megvásárlásához.. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2012. október 24.  

Felelős: Tófeji Zsolt  főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Eladási ár meghatározása (2410. hrsz-ú ingatlan, Szentgotthárd, Alkotmány u. 57.) 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 22. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. és 3. sz. melléklet 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

228/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. 

sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2346 m
2
 területű, ingatlant az 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 

15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra. 

Az eladási ár 6.328.500.- Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. október 16. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 633.00.- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. októberi testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Tamási Alex és Varga Csaba garázscsere kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 



Előterjesztés: 23. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

229/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tamási 

Alex Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. 4. sz. alatti lakos, mint a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú 15 m
2
 alapterületű, Önkormányzati 

tulajdonú garázs bérlője és Varga Csaba 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 29/B/2 sz. alatti 

lakos, mint a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/8 hrsz-ú 

14 m
2
 alapterületű Önkormányzati tulajdonú garázs bérlője, az általuk bérelt garázsokat 

egymás közt elcseréljék.  

A szükséges szerződéskötés feltétele, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, mint 

bérbeadó felé fennálló 20.140.-Ft bérleti díj tartozást Varga Csaba maradéktalanul rendezze.  

A szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 1. pontban szerződéskötésre: a bérleti díj tartozás rendezését 

követő15 napon belül 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Készfizető kezességvállalás ÖKV részére.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

230/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

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

Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

által felveendő 16.000 e/Ft összegű folyószámlahitel és járulékai visszafizetésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Vass József igazgató 

 

Huszár Gábor: A kiküldött napirendi pontokon végigértek. Két rendkívüli sürgősségi felvétel 

van előttük. 

  

 



19./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” pályázat 

benyújtása. 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 25. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

 

Dr. Sütő Ferenc: A városrész lakói korábban már befizették ezt a közmű-csatlakozási díjat. 

Ez rendelkezésre áll-e az elkülönített pénzalapban? Nem jelent e számukra terhet ez a 

pályázat, kell-e még kiegészíteniük ezt a díjat vagy nem? 

 

Fekete Tamás: Előzetes számítások szerint, aki már befizette, annak már többet fizetnie nem 

kell, azt elfogadták. Azok az összegek rendelkezésre állnak. Azoknak kell értékben 

ugyanannyit fizetni, nem többet, akik ezután fognak befizetni. Nyilván nem nominálisan, 

hanem azt át fogják számítani. Az az összeg, amit anno befizettek, mennyit érne ma, annyit 

fognak kérni, igazságosság elvét követve, azoktól, akik új belépők. Így kívánja az 

Önkormányzat ezt rendezni. 

 

Huszár Gábor: Egy fontos mondat nem hangzott el, hogy a Máriaújfalusiaknak meg kell 

érteniük, hogy ez a számítás arról szól, hogy aki az út mellett lakik, ráköt erre a rendszerre. 

Amennyivel kevesebben kötnek rá, a hozzájárulási összeg egyénenként annyival növekedni 

fog. Vagyis közteherviselés lesz. Aki nem köt rá, azt a többiek fizetik meg. 16 év után jutottak 

el oda, hogy végre találtak egy olyan lehetőséget, hogy meg tud valósulni másfél év kemény 

munka után Máriaújfaluban a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, ha a pályázatot befogadják 

és a bírálóbizottság erre érdemesnek találja az Önkormányzatot. De legalább lehetőségük van, 

mert az elmúlt években még erre sem volt mód. Most legalább nyílik egy lehetőség. Az 

feltétel, hogy a rákötésszámnak meg kell lennie. A rákötésszám feltételez annyit amennyi. Ha 

a pályázaton nyernek és kevesebb lesz a rákötés, akkor a többieknek azt az összeget be kell 

tudni vállalnia. Fontos dolog, nem is tudják majd elégszer elmondani, hogy a 86.000 forintot 

befizetettektől egy fillérrel sem fognak többet kérni. Ők megérdemlik azt, hogy nekik annyi. 

98 körül volt a befizetés. 86.000 forint egészen biztosan többet ért, mint amennyi most az egy 

főre kiszámított hozzájárulási összeg. Nagyon nagy lépés ez. A két éves tevékenységük egyik 

legjelentősebb állomása lesz, ha a Máriaújfalusi szennyvíz megvalósul. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Amit Polgármester úr elmondott, az csak részben pontos. Az a helyzet, 

hogy a szükséges bekötésszámnak meg kell lennie. Gyakorlatilag mindenkinek 

Máriaújfaluban, akit a terv szerint a csatornázás érint, annak fel kell vállalnia, hogy rá- 

csatlakozik a szennyvízhálózatra. Ha a pályázatot elnyerik, akkor ennek a bekötésszámnak 

meg kell valósulnia, különben vissza kell fizetni a pályázati támogatási összeget. Csak akkor 

tud működni, ha valamennyi máriaúfalusi vállalja, hogy ráköt és ténylegesen ezt meg is kell 

csinálnia. Polgármester Úr elmondta, hogy a költségek viselése hogyan van, de harmadszor is 

hangsúlyozza, hogy mindenkinek rá kell kötnie, jeleznie kell, mert csak akkor tudnak 

elindulni a pályázaton. 

 

Huszár Gábor: Itt egy 300 milliós pályázatról van szó. Nettó 300 millió forint, és 95%-os 

állami támogatottságú pályázat. Ilyen nem volt. A legutolsó, amiben el sem tudtak indulni az 

50%-os támogatottságú volt. Ha mást nem értek el ebben a négy éves ciklusban, de ezt a 

máriaújfalusi szennyvizet megcsinálják, az nagy dolog lesz. Ehhez az kell, hogy befogadják a 



pályázatot, és ha befogadják, akkor ez pozitív elbírálás alá essen. Ezen dolgoznak. 

Előrehaladott munkálatok vannak ebben, hiszen hónapok óta ezen dolgozik az Önkormányzat. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

231/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen egyetért azzal, 

hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a” Szennyvízelvezetés és tisztítás 

konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) pályázati felhívása a Szentgotthárd-Máriaújfalu 

városrészen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, azzal hogy a pályázati projekt 

végleges költségvetését újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt készíttesse el, azzal, hogy annak 

költségeire a pályázati támogatás nyújtson fedezetet.  

  

Határidő : azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 Fekete Tamás irodavezető 
 

Huszár Gábor: Egy rövid bizottsági ülésre meg kell szakítani a bizottsági ülést. 

 

 

16:54 órától 16:58 óráig ülésezik a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 

 

20/ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

Előadó: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Előterjesztés: 26. sz. melléklet 

Bizottsági javaslat: 2.sz. melléklet 

 

 

Huszár Gábor: Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága). Egy támogatandó 

kezdeményezésről van szó. 2009 októberében már itt volt a kérelem a Testület előtt és a 

Pénzügyi Bizottság támogatja ennek az elfogadását. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

232/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szentgotthárdi 0828/39 hrsz-ú, 3 

ha 0401 m
2

 területű, kivett erdő művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 10/45 tulajdoni 

részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) Önkormányzati rendelet 15. 

§. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.   

Az eladási ár  472.900.- Ft. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. október 16. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz A vételi szándék 



bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 

az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. októberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését 

követő 15 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon 

belül egy összegben kell megfizetni.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 

ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

Huszár Gábor: A Képviselő-testület a nyílt napirendi pontokon végig ért. Egyebek címszó 

alatt van –e valakinek megosztandó információja. 

 

 

 

II./ EGYEBEK: /képviselői felvetések/ 

 

Vadász József: Kérdést szeretne intézni Fekete Tamás Irodavezető Úrhoz. 

Útkarbantartásoknál tervbe volt véve Zsidán a Brenner kápolnához – temetőhöz -  felvezető 

út, amit tavaly nem kis pénzért viszonylag jó állapotba hozták. Közel 1 millió forintba került 

az akkori felújítás. Nyár folyamán, nyár elején, amikor ezek az útkarbantartások voltak, úgy 

emlékszik Képviselő Úr, hogy volt oda egy folyókázás is betervezve. Kérdezi, hogy ez a 

lehetőség megvan e még, mert jönnek az őszi esőzések, és ezt a viszonylag jó minőségű utat, 

amit megcsináltak, az esők azt nagyban meg tudják rongálni. 

 

Fekete Tamás: Nem az a társaság végzi ezt a munkát, aki az útkarbantartást. Vízkárelhárítási 

munkákat végzi. Jelen pillanatban Rábafüzes városrészen dolgoznak. Szerződés van, tehát ezt 

a munkát meg fogják csinálni. 

 

Dr. Haragh László: Fekete Úrhoz fordul lakossági felkérés nyomán. Kossuth Lajos utcában a 

fagyizó és a rendőrség között rengeteg a galamb a tetőszerkezetben, a tetőn. A járdát és az 

emberek ruháját is összepiszkítják. Azt kérik a lakók, hogy erre az Önkormányzat próbáljon 

valami megoldást keresni. Valaki felvetette azt, hogy van olyan város, ahol valamilyen 

folyadékkal lefújták a falat és ettől a galambok irtóznak, nem mennek oda. Azt szeretnék 

kérni az ott lakók, hogy erre valami megoldás keletkezzen. 

 

Huszár Gábor: Egy darabig biztos, hogy így van, aztán a madarak a természet módja és 

rendje szerint megszokják ezt. A körmendi sétálóutca a legjobb példa erre. Itt ragadozó 



madarak hangját és szobor alakú mását tették fel, amitől rettegnek a galambok. Rettegtek is 

néhány hónapon, fél éven keresztül. Ma már ott tartanak, hogy a barna kányának, héjának és a 

karvalynak a feje tetején ott csücsülnek a madarak, mert rájöttek arra a galambok, hogy azok 

csak úgy ott vannak, és nem bántják őket. Nem ez a megoldás. Ennél sokkal drasztikusabb 

megoldás van, de ezt a televízió képernyője előtt nem mondhatja el, mert a madárvédők akkor 

őt megeszik. Óriási probléma a városokban a galambok jelenléte, azoknak a vadgalamboknak  

a jelenléte, akik városiasodtak és megszelídültek. Elég sok pénzt költöttek rá, és Jegyző Úrnak 

is szíve csücske volt, hogy védjék meg a régi Művelődési Házat. Felhúzattak a drótokat, a 

hálót, de úgy látja, hogy ez nem megoldás. Már ráülnek a drótra, bemennek a háló mögé. 

Minden utat megtalálnak és kikerülnek. Ha valaki megmondja, hogy mi a jó megoldás, azt 

meg fogják tenni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Ehhez kapcsolódva szeretne megragadni az alkalmat, hogy a 

szentgotthárdi lakosok felé egy kérést elmondjon. Olyan információi vannak, ezt már több 

forrásból is kapták, hogy. a galambok azért nem mennek el a drótozás és hálózás ellenére 

sem, mert nyilvánvaló szentgotthárdi polgárok lehetnek és nyilvánvaló jó indulatból, 

állatszeretetből, rendre hajnalonként megterítik a Művház környéki utca részt búzával illetve 

kukoricával. Ezt az állatok tudják és ezért nem mennek innen el. Azt szeretné kérni– megértve 

minden jóindulatot és állatszeretetet – hogy ezt abba kérne hagyni. A szakemberek azt 

mondják, hogy a Művház épülete van annyira behálózva és landolásgátlókkal megvédve, 

hogyha nem kerülne oda ez a búza és kukorica, akkor az állatok már elmentek volna. Ez is 

megoldás lenne. Itt is, ha össze tudna fogni az Önkormányzat és a szentgotthárdi lakosok, 

vagyis nem etetnék ezeket az állatokat a továbbiakban, akkor talán eredményt tudnának 

elérni. 

 

Huszár Gábor: Néha Ő is meglepődik bizonyos információkon. 

 

Kardosné Kovács Márta: Dömötör Sándor Képviselő Úr a két ülés köztiben már előhozta a 

kerékpárutat. Egy azon kerékpározó azt jelezte Neki, lehet, hogy ezt a Dömötör Úr nem 

érzékelte, hogy a vasúti átjáró és a kerékpárút közötti útszakasz nincs összedolgozva 

rendesen, és ott van egy zökkenő. Ha ez így igaz, akkor ezt meg kellene nézni. Olyan kérés 

jött még feléje, hogy a Hotel mellett és a Széchenyi Iskola felé van egy kerékpárút, ahol sokan 

közlekednek kerékpárosan. Ott viszont úgy belógnak az ágak, hogy zavarja a kerékpárosokat 

a közlekedésben. Meg kellene nézni ezt az útszakaszt. Pontosan nem tudja, hogy hol. A fák 

úgy benyúlnak erre az útra, hogy le kell húzni a fejet, vagy be kell csukni a szemet, hogy az 

ág ne üsse meg. Kérdése hogy a Brenner kápolnának és környékének a  kezelése az kinek a 

feladata, a hatásköre. Ha nem az Önkormányzaté, akkor a Templom felé kéne azt jelezni, 

hogy kukákat vagy legalább egy padot kéne kirakni, mert aki arra kirándul, az nem szeretne 

nagyon szemetelni meg szívesen meg is pihenne. Ha erre lenne mód, mert az arra kirándulók 

kérték. 

 

 

Dömötör Sándor: Két témát szeretne megemlíteni. Az egyiket Fekete Úr felé, a Közútkezelő 

Kht. útja a Május 1. utca. Azt látta, hogy ki vannak jelölve egyes részek piros festékkel ezen a 

szakaszon, ezek tehát kijavítva lesznek. Remélhetőleg a tél beállta előtt. Volt kaszagyári 

vasúti sín bejárótól egy olyan 60 m, az inkább akadálypályának, mint közútnak tekinthető 

már. Itt járnak jórészt a buszok, amik a buszállomásról indulnak és jönnek vissza. 

Botrányosan néz ki ez a szakasz, 50-60 méteren fel van töredezve. Kerékpárral és gyalog is 

balesetveszélyes. A másik dolog a padoknak a kérdése. Felhívná a figyelmet, hogy annak 

idején a Város ajándékba kapott padokat. Ezeknek a padoknak a farészét kezelni kellene már 



valamilyen formában, mert megindult rajtuk a festék leválása, és repedezik. Előbb-utóbb a 

teljes farésze tönkre fog menni, ha a tél folyamán nem lesz lekezelve. Jó lenne, ha időben be 

lennének szállítva ezek a padok és ehhez kapcsolódik egy kicsit elkésett kérdése is, hogy a 

Várkertben miért csak egy pad van kint. Az a pad is a fűnek a szélében, ahol a kaszálást 

végezték a napokban – egyetlenegy van ott -. Talán már nem aktuális kitenni oda újakat. 

Amik viszont kint vannak a Város más területein azokat viszont jó lenne ha a rossz idő előtt 

beszállítanák. 

 

Huszár Gábor: Fekete Tamás Irodavezető Úrnak jelzi, meg kell nézni, hogy ezek a padok 

milyen fából vannak. 

 

Dr. Haragh László: A galambokra szeretne visszatérni, mert még nem mondtak semmit a 

Kossuth utca lakóinak. Várhatnak-e az Önkormányzattól segítséget vagy maguk keressék a 

megoldást. Kérik persze, hogy a jószándékú emberek ne etessék a madarakat, de valami 

megoldást tudnak feléjük nyújtani, tippet adni, segíteni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Ott már társasházról van szó, vagyis ezek nem csak önkormányzati 

tulajdonú épületek. Ha a társasház összefog és felvállalja, hogy valamilyen landolásgátlót – 

ami nem sok sikerrel ugyan, de működik a szemközti oldalon, a Művháznál, akkor biztos 

lehet ilyet csinálni. Úgy, hogy az Önkormányzat csinálja ezt meg a társasháznak, ez így 

biztosan nem fog menni. Állampolgári aktivitást kér, természetesen ők a maguk részéről 

beszállnak. 

 

Labritz Béla: Nem elrettentésként és ijesztgetésként mondja, hogy a tuberkolózis legfőbb 

hordozója a galamb. Ezt jó ha minden olyan ember tudná, aki eteti őket. Egyébként nem 

kiirtani kell őket, hanem a szaporodásukat gátolni. Véleménye szerint ez egy korrekt 

megoldás. Polgármester Úr nem mondja ki, ő kimondja, hogy olyan etetőanyaggal kell őket 

etetni, ami megakadályozza, hogy szaporodni tudjanak. Ez is egy közösségi összefogás 

kérdése, mint ahogy a mai nap oly sokszor már elhangzott. Kitér még arra is, hogy a 

szemétexport mint olyan kezd dívni a Városban. Egymás kukájában landolnak szemetek, 

leginkább olyan területekről, ahol sok ember megfordul. Hajnalonként emberek hordják a 

szemetet, leginkább a zöld szigetekre, jöhet az Ausztriából, jöhet az Szentgotthárdról. Ennek 

megakadályozásaképpen akár a Rendőrség, akár a MÜLLEX emberei nagyban fognak 

figyelni. Nem nehéz kitalálni, hogy honnan érkezik a szemét, főleg amikor német nyelvű 

felirattal bíró pizzafutárok által használt szemétben megtalálható az osztrák, vagy a magyar 

tulajdonos neve, címe, telefonszáma. Óvakodjon Mindenki ettől, nagy gondot jelent ez a 

MÜLLEX-nek, leginkább azért, mert megtelnek ezek az edények. Leginkább az üveg és 

kartonpapíros edények telnek meg. A Pável Ágoston lakótelepről például eltűnt a nagy 

hanggal beharangozott háztartási sütő olaj konténere. Ez egy nagyon komoly összeg. 

Pótlására valószínű hamarosan sor kerül. Visszatér  a szemétexportra. Úgy tudja, hogy ez 

büntetendő cselekmény. Ennek folyamodványa az lesz, hogy valamennyi területen a jövő év 

folyamán – amikor már meglesznek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvények - akár az 

üzlettulajdonosok, akár a cégek csak egy kis papírt fognak kérni az ezzel felruházott hatósági 

emberek, hogy van-e szerződésük a szemét elszállításával kapcsolatosan. Ez többször és 

hangsúlyosan megjelent már. Többen és többször írtak. Kér mindenkit, aki ilyennel találkozik, 

akár Őt, akár a Rendőrséget vagy bárkit ezzel kapcsolatban tájékoztasson. Ez nem lesz 

megoldás, és ez nem egy európai viselkedés, ha másnak hordják el, ha az a más egy zöld 

szigeti konténer, ha nagy mennyiségben odahordják, leginkább külföldről. 

 



Virányi Balázs: Galambtémához tér vissza. Hiszen többféle megoldás elhangzott már, de 

emlékei szerint nyitott padlásablakok és padláskibúvó nyílások is vannak azokon az 

épületeken. Ő is csak azt tudja javasolni, hogy a Társasházban lakók menjenek fel és 

nézzenek körül. Lehet, hogy ha ezeket a nyílásokat betömik, akkor a galambok nem tudnak 

bemenni és akkor egy-két szaporodási hellyel kevesebb lehetőségük van arra, hogy 

sokasodjanak. Azt hiszi, hogy a Rendőrségnél is ugyanez a helyzet, legfeljebb őket 

megkérhetné az Önkormányzat, hogy a nyitott padlásablakokat csukják be, és akkor ennyivel 

is lehetne javítani a helyzeten. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Nem hangzott el reagálás Dömötör Képviselő Úrnak a várkerti padokkal 

kapcsolatos felvetésére. Azért is gondolta , hogy szót kér, mert elég sokat dolgoznak azon, 

hogy szépek legyenek a Városnak a parkjai, és arról is próbálnak gondoskodni, hogy 

megfelelő padok legyenek. Nem néz ki jól, hogy egy szép parkot fenntartanak, padok meg 

nincsenek. elmondja, hogy voltak padok – 6 - 7 db - , valószínű tényleg már csak 1 db van 

épségben, hármat összetörtek, hármat felgyújtottak. Vélhetően szentgotthárdi polgárok 

követték el ezeket. Ezért nincsenek most, és ha nem vigyáznak a közös értékekre, akkor végén 

egy sem fog maradni. Nem lehet olyan könnyen pótolni. Legalább akkora odafigyelés volna 

jó a szentgotthárdi polgároktól, mint amekkora odafigyeléssel próbál az Önkormányzat a 

közparkjairól gondoskodni. 

 

Huszár Gábor: Szomorú dolgokat hallanak itt a legvégén, amihez talán egy kis civil 

összefogás egészen biztosan segítene. Ezért is hangzott el ma többször, hogy kérik a Város 

lakosságának a segítségét. Higgyék el, hogy egy-egy csapat, baráti társaság összeállva sokszor 

csodákat tud tenni ezen a téren. 

 

Kardosné Kovács Márta: A civil összefogásról jutott eszébe, hogy a civilek Szentgotthárdon 

október 24-én egy olyan fórumot hívnak össze, ahol pont az ilyen –szentgotthárdi - jellegű 

problémákra szeretnének tájékoztatást adni vagy választ kapni bizonyos kérdésekben, melyre 

sok szeretettel fogják várni a Képviselő-testületet, Polgármesteri Hivatal több munkatársát. 

Úgy gondolja, hogy a megalakuló cég vezetőjét is meghívhatják. Sokféle olyan kérés és 

kérdés merül fel többször a Város lakói és civilek körében, amit lehet, hogy közös erővel meg 

tudnának oldani. Még egyszer jelzi, hogy mindenki próbálja meg 24-én délután szabaddá 

tenni magát. 

 

Huszár Gábor: Azért ezt az időpontot egyeztessék még le. Neki pedig van még egy 

kötelessége, hogy elmondja, október 20-án az evangélikus egyház 100 éves évfordulóját 

ünnepli itt Szentgotthárdon, pontosan a templomuk fennállásának százéves évfordulóját. Arra 

kéri Képviselő társait, hogy ezen a napon lehetőleg tegyék szabaddá magukat, jöjjenek el 

minél többen délután 14:00 órai időpontban. 

 

Megköszöni a jelenlévők munkáját, Képviselő társaknak, Hivatal dolgozóinak azt a munkáját, 

amelyet szeptember hónapban arra fordítottak, hogy a jelen előterjesztések ide kerüljenek 

tárgyalásra. Megköszöni Szentgotthárdon és a kistérségben élők figyelmét és a nyílt ülést 

17:19 órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 



 
 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 

14:56 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

    

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József,  

Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, Dr. Sütő Ferenc 

    Labritz Béla, Virányi Balázs képviselők,  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Fekete Tamás műszaki irodavezető, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

Lábodi Gábor 

 

    Pint Andrea jkv. vezető. 

 

 

Treiber Márta 14:56 órakor távozott a teremből és 14:58 órakor visszaérkezett. 

 

 

Lábodi Gábor: Köszönti Polgármester Urat, a Képviselő-testületet, minden megjelentet és a 

televízió nézőit is. Jobbik Magyarország szentgotthárdi elnökeként jött, vagyis hivatalosan 

minőségében van jelen. Két ügyről van szó, amihez az Úr asztalához járult úgymond. Az 

egyik egy kegyeleti megemlékezés lenne. Bana Tibor országgyűlési képviselő legutóbbi 

fogadó óráján megjelent egy személy, aki felvetett egy olyan dolgot, amit Csuk Ferenc bácsi 

évekkel ezelőtt már felvetett a köztudatba. Arról lenne szó, hogy 1944-ben történt egy 

bombázás az angolszász légiterroristák által Máriaújfalu határában, ahol 44-en vesztették 

életüket. Itt a későbbi valószínűsíthető politikai dolgok miatt a megszálló Vörös Hadsereg 



katonáit rájuk temették az elesett hősök sírjára. Azt szeretnék javasolni, hogy ezeknek az 

embereknek kerüljön egy emléktábla, akár egy kopjafa felállításra, hiszen meg kell emlékezni 

az elesett katonákról. Ő is látja, hogy nehéz a helyzet, nincs pénze az Önkormányzatnak erre. 

Ezért abban gondolkodnak, hogy közadakozásból szeretnék ezt létrehozni. A temetőben 

gondolták ezt, a sírjuk helyére, mert a bombázásnak, légitámadásnak a helyszíne nagyon 

kiesik mindentől. Esetleg az Önkormányzat tudna nekik abban segíteni, hogy egy kőfaragó 

vagy fafaragó a Városban, akivel jó az Önkormányzatnak kapcsolata, és így megtudnák 

oldani beszerzési áron, akkor ők közadakozásból szeretnék egy emléktáblát állítani ezeknek a 

hősöknek. Ez volt az első téma. 

 

Huszár Gábor: Teljesen jó ötletnek tartja, de itt talán most nem kezdenek el ötletelni. Ezt 

feljegyezte és kezdjenek el beszélni róla. Úgy érzi az időpontból – 2014 – vagyis van még 

idejük, de időben el kell kezdeni a szervezését. Örömmel fogadja ezt a kezdeményezést. 

 

Lábodi Gábor: Másik téma, amiért jött, mondhatná, hogy ez neki az örök vesszőparipája. A 

megrendezett Vas Népe fórumon – a Színházban – ő volt az, aki felvetette ezt a dolgot a 

köztudatban. Természetesen a romániai eltérő kultúrájú kisebbség, azaz az ide ékező romániai 

cigánycsoportokról van szó. Legutóbbi Képviselő-testületi ülésen Polgármester Úr elmondta, 

hogy létrehoztak egy Bizottságot, amely gyakorlatilag megtárgyalja, hogy ez ügyben mit lehet 

tenni és Polgármester Úr tájékoztatást is ígért a Város lakóinak abban, hogy mi történt az 

ülésen. Szeretnének tájékoztatást kapni arról, hogy történt-e valami érdemleges. Valami 

stratégiai haditerv biztos került kidolgozásra, de valószínű, hogy ezt nem kívánják 

nyilvánosság elé hozni. Kérdése, hogy Polgármester Úr tud e valamit ezzel kapcsolatban 

mondani? 

 

Huszár Gábor: Két ülés közti anyagban már elmondta, hogy negyedikén volt ez a rendkívüli 

bizottsági ülés. Jelen voltak a rendőrség képviselői, Kapitány Úr is, nemcsak az 

Őrsparancsnok Úr, NAV képviselője és egyéb más olyan személyek, akik ebben 

kompetensek. Kidolgoztak egy akciótervet. A törvényi kereteken belül mindenki meg fogja 

tenni azokat a lépéseket, amiket megtehet. Ennél többre Ő nincs felhatalmazása. Egy biztos, 

hogy a törvényi kereteken belül minden lehetséges lépést meg fognak vizsgálni és meg fogják 

nézni, hogy mi az, amivel fel tudnak lépni. Örömhírként – mindenki kezelje ezt a szót úgy, 

ahogy a maga lelke beállítja - annyit kell elmondania Lábodi Gábor Úr megnyugtatására, 

hogy tudomása szerint az osztrák csendőrség egy olyan lépésre szánta el magát, hogy amikor 

ezek az egyének nem munkavállalás céljából – egyértelműen csak a kéregetés miatt – 

leszállnak a vonatról, akkor ott tartják őket az állomáson és vagy ugyanazzal a vonattal vagy a 

következővel fordítják őket vissza és jönnek ide vissza. Vagyis egyre szűkül az a 

tevékenységi kör, ami eddig azt mondatta, hogy Ausztriában törvény nem tiltja azt a fajta 

tevékenységet, úgy néz ki viszont, hogy az osztrák csendőrség erre reagált. Fordítják vissza 

ezeket az embereket. Természetesen más kérdés, ha valaki munkavállalási céllal 

elfoglaltságot talál, ez ellen senkinek nincs kifogása. Az ellen van, akik a munkát kerülve 

próbálják meg ezt az életet élni. Egy kis türelem ebben is szükséges. 

 

Lábodi Gábor: Köszönik, értékelik a jószándékot és a tenniakarást, de ő  úgy gondolja, hogy 

a végső cél nem lehet más, mint hogy ezek az emberek végérvényesen itt hagyják városunkat. 

Hiszen meg kell vallani, hogy Szentgotthárdon megjelent az import - cigánybúnözés, amiből a 

Város lakossága nem kér. Ki meri jelenteni, mivel a Város döntő többségének a nevében 

beszél. Történnek olyan dolgok, hogy ezek az illetők felülnek a vonatra, fekete ruhában, 

gyászolva. Előre megírt cetliket adnak az utasoknak. Tudja ezt, mivel személyes ismerősével 

is megtörtént ez. Valaki meghalt, akkor temetésre gyűjtenek. Ugyanez az ismerőse autóval jár 



dolgozni Ausztriába és a munkájából adódóan egy teherszállításra alkalmas kisbusszal 

közlekedik. Rendszeresen megállítják az ottani rendőrök és elmondják neki, hogy azért 

állítják meg, mert a román cigányok ilyen járművekkel közlekednek ott kint, és azok a 

tulajdonosok, akik kint felejtik a fűnyírójukat vagy biciklijüket, akkor ezek landolnak a kocsi 

csomagterébe. Ez bűnözés. És az is bűnözés véleménye szerint, hogy az ottani embereket 

becsapják azzal, hogy ők kint mire gyűjtenek, és mire kéregetnek. Felháborítónak és 

gyalázatosnak tartja azt Lábodi Úr, hogy vannak olyan emberek ebben a Városban, akik 

gyakorlatilag júdás pénzen odaadják a Város biztonságát. Mindannyian ismerik azokat a 

történeteket, hogy napi 3 euró fejenként a bérleti díja ezeknek az embereknek szállásra. 

Valakinek 100 euró bevétel biztosan megéri, de milyen áron, hogy a Város közbiztonsága, 

nyugalma nagyon rossz. Sokan mondják, hogy miért vannak lerabolva a kiskertek, miért 

egyre gyakoribbak az autófeltörések. Mi változott azóta? Tűrhetetlen, hogy ilyesmi itt 

megtörténik. Mindenki, aki közvetlenül vagy közvetve érintett ezeknek a lakásoknak a 

kiadásában, azok tartsanak önvizsgálatot és szüntessék meg ezt az állapotot. Konkrét 

megoldási javaslatokat tudna mondani. A lakástulajdonosokkal és a  lakáskiadókkal együtt 

éjszakánként, amikor otthon alszanak, és nem a Zöldfában randalíroznak, akkor kell 

megjelenni a tűzoltóság képviselőivel, hogy megfelel e biztonságtechnikai szempontokból, 

hogy harmincan laknak egy szobában, megfelelnek-e az ÁNTSZ-nek ezek a követelmények. 

Gyerekeik járnak- e iskolába? 

 

 

Huszár Gábor: Megnyugtatja Lábodi Urat, hogy ezeket lépésről lépésre végigmentek ezeken 

a pontokon. Azt viszont határozottan vissza kell utasítania, hogy látványosan megnövekedett 

volna ezekkel a személyekkel együtt járó bűncselekmények száma. Ha jól emlékszik, akkor 

Lábodi Úr pontosan ezt a szót használta. Összesen nyolc esetben volt olyan rendőrségi 

intézkedés, amikor konkrét esetre és bejelentésre mentek, ebből kettő volt az, ami ezekhez a 

személyekhez köthető volt. Mellette több mint negyven esetben történt rendszeres intézkedés 

ezekkel a személyekkel szemben. A rendőrség addig nem tud hatékonyan intézkedni, amíg 

konkrét bejelentést nem kap. Ha Önnek vagy bárkinek tudomása van arról, hogy ezeken a 

helyeken randalírozás, szabálysértés, közrend megzavarása történik, akkor azt azonnal a 

rendőrök felé kell jelezni. Amíg ez nem történik meg, minden csak szóbeszéd. Nagyon 

nyomatékosan kéri ezt megérteni és kéri, hogy próbálja meg partnerként kommunikálni a 

baráti társasággal, a hozzá közelálló lelkületű emberekkel, hogy addig nem tudnak hivatalosan 

intézkedni, amíg nincs konkrét bejelentés. Mond egy példát :  a vasútállomáson megállították 

a gyereket és zsebpénzt kértek vagy odaálltak a jegykiadó automata elé és esetleg nem tudták 

elvenni a visszajáró aprópénzt a gyerekek  és inkább felugrottak a vonatra. Vagy a 

mobiltelefonon megkérdeztették, hogy mennyi az idő, és esetleg el akarták tőlük venni. Ez 

mindaddig rémhír és mindaddig csak városi szóbeszéd és legenda, amíg egy konkrét személy 

fel nem veszi a telefont és be nem szól a rendőrségre, hogy most ebben a pillanatban kell 

kijönni, mert ez és ez történt. Erre kér mindenkit, hogy konkrét bejelentést tegyenek. Ez volt 

az egyik tanulsága ennek a kerekasztal beszélgetésnek vagy rendkívüli ülésnek, hogy konkrét 

eseteket tud vizsgálni a rendőrség. Mindamellett mondja még– nem felmentve ezzel bárkit is -

, hogy több mint 40 esetben történt az elmúlt hónapban intézkedés. Azt gondolja, hogy ez 

több mint egy napi intézkedés. Igenis megvan az a fajta ellenőrzés. Lesznek egységes akciók. 

Addig is inkább a partneri együttműködést kéri,, mint a városi legendák médián keresztül való 

terjesztését. 

 

 

Lábodi Gábor: Az elmondottakhoz még annyit fűzne hozzá, hogy szeretne megkérni minden 

szentgotthárdi polgárt, akinek van ilyenfajta esetről tudomása vagy bármilyen sztorija ezekről 



az emberekről, az keresse meg Őt, vagy bárkit a tagságukból és szívesen veszik ezeket a 

dolgokat. Nem szabadna megvárniuk azt, hogy megtörténjen az ami Nyugat-Európában 

történt. Onnan toloncolják ki ezeket az embereket bűnöző életmódjuk miatt. Finnországban 

enyhítették a fegyvertartás és a fegyverhasználati törvényeket ezek miatt az emberek miatt, 

mert az ottani román bevándorló cigányok gyakorlatilag annyi erőszakos és betöréses 

bűncselekményt követtek el, hogy ott az embereknek szabad megvédeni magukat bármi áron. 

Köszönik és elfogadják, ha bármi féle előrelépés fog történni, de őszintén meg kell azt is 

mondania, hogy ha előrelépés nem fog történni, akkor ők is kezükbe veszik a dolgokat. Ha 

kell megalakítják itt Szentgotthárdon a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület helyi alakulatát, ha 

kell akkor a Magyar Gárdával fognak végigsétálni a Városon. Mindent meg fognak tenni 

annak érdekében, hogy ezek az emberek egyszer és mindenkorra végérvényesen elmenjenek 

innen, ebből a Városból. 

 

Huszár Gábor: Kár, hogy az utolsó mondat kettévágja azt az összhangot, amit remélt, hogy 

meg tudnak tartani. Minden lehetséges eszközzel meg fogja akadályozni azt, ami az utolsó 

mondatban elhangzott. Szentgotthárdon egyedül a rendőri állomány karöltve természetesen a 

NAV-val, karöltve a Tűzoltósággal és azokkal a szervezetekkel, amelyek legális állami 

szervezetek tesznek meg mindent azért, hogy Szentgotthárdon a rend és a nyugalom 

megmaradjon. Ezen felül más intézkedési lehetőség nincs Szentgotthárdon. 

 

 

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

közmeghallgatást 15:09 órakor bezárja.  
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Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 

 


