Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
644-10/2013. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-én
14:05 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr.Haragh László ,
Labritz Béla (14:08 órától) ,
Vadász József,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak :

Dr.Sütő Ferenc képviselő,

Meghívott vendégek:

Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló,
Dr. Simon Margit a fürdő ügyvezető igazgatója,TDM elnöke,
Dr. Tiborc János megyei rendőrfőkapitány,
Végvári János őrsparancsnok,Körmend,
Szendrődi Barnabás kapitányságvezető ,Körmend
Horváth Tibor polgárőr,alezredes.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket, képviselőket, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit valamint a Képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő kedves

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet.
Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa. Javasolja ,hogy a Képviselő-testület vegye
fel napirendi pontok közé a ,,Termelői piac Szentgotthárdon” ; ,,Pályázati lehetőség óvoda
felújítására” , valamint „A mozi működése a digitalizációt követően” című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a ,,A Gotthárd – Therm Kft. 2013.évi
üzleti terve” , „„A 2012/2013.TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c.díj
odaítélése „ , valamint „Pedagógus díszoklevél adományozása” című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
66/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé
- ,,Termelői piac Szentgotthárdon”
- ,,Pályázati lehetőség óvoda felújítására” , valamint
- „A mozi működése a digitalizációt követően”
című előterjesztések megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg
- ,,A Gotthárd – Therm Kft. 2013.évi üzleti terve” ,
- „„A 2012/2013.TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c.díj odaítélése „
, valamint
- „Pedagógus díszoklevél adományozása”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg:

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
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:

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 4. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

3./ Napirendi pont:
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása .
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szombathely – Zalaegerszeg – Szentgotthárd mechatronikai háromszög eddigi
működéséről, a továbblépés lehetőségeiről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. év költségvetési koncepciója.
Előadó:, Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

2./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens

Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

3./ Napirendi pont:
Támogatási szerződések jóváhagyása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

4./ Napirendi pont:
Energetikai Bizottság-i tag/ok választása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

5./ Napirendi pont:
2012. évi éves ellenőrzési jelentés.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
Zsida Zöld lomb és Erdei utcák által határolt tömbterület helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének elkészíttetése
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
Szociális rendelet módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,

Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
9./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Dalosvölgyi Anita)
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
10./ Napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
11./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm Kft. 2012. évi beszámolója .
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség az óvoda falújítására
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

13./ Napirendi pont:
Termelői piac Szentgotthárdon
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat:
14./ Napirendi pont:
A mozi működése a digitalizációt követően
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások vezető,
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

III. EGYEBEK

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/
Huszár Gábor: Április 3-án, Sopronban részt vettem RECOM HU-AT 2014+ és az AusztriaMagyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 közös szakmai
konferenciáján.
Április 4-én Szombathelyen részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központ taggyűlésén.
Április 5-én Mákos Csaba igazgató úrral és Csontos Judittal, az Opel Szentgotthárd Kft.
kommunikációs referensével tárgyaltam.
Április 6-án Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel tiszteletünket
tettük a vasvári békekonferencián.
Április 8-án hulladékgazdálkodási fórum zajlott Szentgotthárdon.
Április 9-én Sárváron részt vettem a Befektetésbarát Települések Program első modulján.
Szintén április 9-én Dusan Snoj főkonzul úrral és egy lehetséges szlovén befektetővel
folytattam egyeztető megbeszélést.
Április 10-én ülésezett a Bűnmegelőzési Bizottság.
Április 11-én rendhagyó módon a költészet napján hívtam össze a sajtó képviselőit egy közös
reggelire, ahol tájékoztatást nyújtottam a várost érintő legfontosabb kérdésekről.
Április 12-én a Szentgotthárdi duzzasztómű átépítés vízi létesítményeinek és kapcsolódó
munkáinak műszaki átadás – átvételi eljárása lezárásával összefüggő helyszíni bejáráson
Szentgotthárd városát Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető képviselte.

Április 16-án részt vettem az OPENWEHR - Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán
elnevezésű projekt záró rendezvényén, ahol a konferenciát követő átadón köszöntöttem az
érdeklődőket és projektben résztvevőket.
Április 17-én ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság. Ezt követően a Takarékban képviselőivel
tárgyaltam a West Union Invest Kft. által üzemeltett Gotth’Art Hotel ügyével kapcsolatban.
Április 18-án Harangozó Bertalan kormánymegbízott úrral és Ágh Ernőné főigazgató
asszonnyal folytattam megbeszélést.
Ezután Szijártó Zsolttal, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
ügyvezetőjével egyeztettük a május 2-i „Szakképzési és felsőoktatási rendszer - vállalati
igényekre szabva” című konferencia részleteit.
Április 18-án tiszteletemet tettem az Opel Szentgotthárd Kft és a cég energetikai
korszerűsítését végző rendezvényén.
Délután Ernst Attila tanár úrral a kézilabda utánpótlás szakmai programját beszéltük át.
Április 19-én Dr. Haragh László Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottságának elnökével részt vettünk a Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége,
a Vasegerszegi Közéleti Klub, és Vasegerszeg Község Önkormányzata rendezésében
megszervezett Markusovszky emlékünnepélyen.
Április 20-án Szombathelyen tiszteletemet tettem a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a
Rendőrség Napja alkalmából ünnepi állománygyűlésén.
Április 22-én ülésezett az Idősügyi Tanács.
Április 23-án Budapesten tárgyaltam az ERSTE Bank képviselőivel.
Április 24-én egy fő tett állampolgársági esküt.
Engedjék meg, hogy néhány rendezvényünkre ezúton felhívjam a Tiszelt Lakosság figyelmét:
Április 26-án, pénteken 15.00 órától a Refektóriumban Dr. Schöpflin György tart előadást
„Magyarország helye a világban” címmel.
Április 29-én, 20.00 órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket a Liget LED világításának
átadó ünnepségére.
Május 5-én a Gotthárd napja alkalmából szervezett ünnepség keretében felszenteltetjük a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében elhelyezett Dorffmeisterreprodukciókat.
Vadász József: az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban szeretnék észrevételt
tenni. A lakosság szerint nem volt megfelelő a tájékoztatás. Későn érkezett meg a szórólap, de
a szórólap sem volt egyértelmű. Lenne olya igény, a családi házas övezetekben, hogy hetente
szeretnék kérni a hulladék elszállítását, természetesen díj ellenében.

Huszár Gábor: többen fordultak felénk is ezen kérdésekkel , kérésekkel. Kérdezték mi ebben
a szelektivitás ha a sárga zsákba beledobáljuk a papírt , a fémet, a PET palackot ill. a tisztított
műanyagot. Akkor is és most is el szeretném mondani , hogy ezeket a különböző minőségi és
mennyiségű hulladékokat a telephelyen a megfelelő gépekkel ill. technológiával tovább tudják
szelektálni.
Arra pedig, hogy hetente vigyék el a hulladékot, az a válaszom, hogy bármikor van lehetőség
nagyobb gyűjtőedény igénylésére.
Labritz Béla: A dolog nagyon egyszerű. Az a furcsa a lakosságnak, hogy a szelektiven
gyűjtött hulladék milyen sok lett. Igen - a többi mind hasznosítható. A családi házas
övezetben pedig komposztálni kell, de ha valaki nem szeretne komposztálni nyugodtan
beleteheti a gyűjtőedényébe,természetesen a nyári hónapokban becsomagolva,hogy két hét
alatt ne kukacosodjon meg stb. Ugyanez vonatkozik a kismamákra is akik eldobható pelenkát
használnak.
Amiért szót kértem, átadásra került Szentgotthárdon a regionális légszennyezettségmérő
rendszer. És nagy örömünkre szolgál, hogy folyamatosan kiváló a levegő minősége.
Dömötör Sándor: kétszer is említésre került a Szálloda bezárása. Sokan állítottak meg azzal
a városban, hogy ugyan miért kellett bezárni a Szállodát, mert ami a médiában megjelent
nevetségesnek tartják.
Huszár Gábor: mi soha nem kommentáltuk a Szálloda bezárását. Ezt a szálloda
menedzsmentje kommunikálta így, hogy a téli beázás ill. felújítás miatt kellett bezárni.
Mindenki tudja, hogy ez nem így van. Sajnos, hogy mi volt a valódi ok, nem tudok választ
adni, mi is azon vagyunk, hogy kiderítsük a valódi szándékot.
Azokkal a számokkal kalkulálva, amit mi hivatalosan tudunk, a leadott 32-35000
vendégéjszaka számok, azt mondatják velünk, hogy egészbiztosan nem azért zárt be mert
nem lett volna olyan a forgalma. Egy biztos Szentgotthárd elemi érdeke, hogy a szálloda
kinyisson.
Dr. Haragh László: megkerestek többen, hogy a buszmegállóból hiányoznak a padok, az
lenne a kérésem, hogy találjunk erre megoldást, tegyünk ki padokat, hisz van úgy, hogy 2530-45 perceket várnak az emberek a buszra.
Huszár Gábor : én úgy tudom,hogy a padokat ma és holnap kezdik kihordani a
közszolgáltató vállalat emberei. Egyébként a városi padok téli visszatelepítése most kezdődik
el. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólás.
Lomtalanítási felhívás!
Május 11-e, szombat. Szentgotthárd, Rába folyótól nyugatra eső utcák.
Ezenkívül Rábatótfalu,Rábafüzes, Jakabháza,Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy.
Május 18-a, szombat. Szentgotthárd Rába folyótól keletre eső terület és a rábakethelyi
városrész.
Amennyiben nincs a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, így szavazás
következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

67/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 4. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor : mivel a következő napirendi pont a bűnmegelőzési koncepció, néhol össze
is mosódhat.
Végvári János: a beszáolót mindenki olashatta, megismerhette. Pár gondolat. Kis mértékű
emelkedést mutat a bűncselekmény száma az elmúlt évben. Ez párhuzamos volt azzal, hogy
csökkent a közterületi szolgálat ellátásunk. Tehát kevesebb rendőrt tudtunk az utcára
vezényelni. A vagyon elleni bűncselekmények nagyon nagy számban emelkedtek, csökkent a
közlekedési bűncselekmények száma, szintén emelkedett a testi sértésék száma,de csökkent a
visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma. Külön öröm, hogy felére csökkent a
betöréses lopások száma. Ezek a számok azt jelentik, hogy ha több rendőrt tudunk az utcára
küldeni javuló tendencia mutatkozhat. Szentgotthárdon a tavalyi évben nem vált ismerté
erőszakos, kirívóan súlyos bűncselekmény.
Dr. Tiborc János : megtiszteltetés,hogy az önkormányzat napirendre tűzte a közrend ill. a
közbiztonság helyzetét. Néhány gondolatot szeretnék arról elmondani, hogy hogyan alakult a
közbiztonság helyzete a megye vonatkozásában az elmúlt évben. Kicsit ellentétesek a
tendenciák. A megyében 11%-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma a 2011es adatokhoz képest. A 7155 bűncselekmény az országban ismertté vált bűncselekmények
számának 1,6%-a. Az elmúlt 16 év távlatában a bűncselekmények átlagosan 2%-a történik
Vas megyében. Ezzel a számmal a 20 értékelt közigazgatási egységből a nagyon előkelő 19.
helyen végeztünk. A nyomozás eredményességi mutatóban is előkelő helyen végeztünk.
Ami igazán tehertétel térségének, az egyetlen dolog. Elmondták előttem, hogy kevesebb volt a
baleset, de halálos baleseteink száma emelkedett.
Nagyon nagy baj, hogy a balesetet okozók számának 11%-a volt ittas. Ez magasabb arány. Az
hagyomány, hogy a balesetet okozók között az autósok végeznek az első helyen. De meglepő,
hogy az elmúlt évben a kerékpárosok voltak a 2. helyen. Mindig felvetődik, hogy a
bicikliseket nem kell szondáztatni stb., de el kell gondolkodni ezen az adaton. Határozottabb
ellenőrzések lesznek emiatt.
A vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma visszaszorult, mely országos tendencia. A
hagyományos módon vett közbiztonságot meg tudtuk teremteni a megyében. De mindenkit az
érdekel, hogy általánosságban biztonságban érzi e magát. A megyében 216 település van,

ebből 16 településen nem történt egyáltalán bűncselekmény. Szombathely maga elviszi a
megye bűnözésének felét.
Vas megye lakossága hagymányosan törvénytisztelő és jogkövető,és a megye
közbiztonságában ez is nagyon nagy szerepet játszik.
A másik teher az illegális migráció. itt azt látjuk, hogy erre nagyon komoly szervezetek
alakultak ki.
Huszár Gábor : azt látom a monitoron ,hogy van több képviselői hozzászólás is.
Labritz Béla: megnyugtató volt a beszámolót hallgatni. A rendőrség jelenléte egy
megnyugtató érzés a város lakóinak.
Huszár Gábor: örülök, hogy van kezdeményezés a kamerarendszer kiépítésére.
Dömötör Sándor: a Széchenyi utcára szeretném mindenki figyelmét felhívni, mely
Rábatótfalu felé megy. Rendkívül veszélyes a forgalom. Csak az egyik oldalon van járda,
veszélyes a közlekedés.
Virányi Balázs: javasolnám ezeknek az adatoknak a közzétételét az önkormányzati lapban.
Ezt így egyáltalán nem ismerik az emberek.
Huszár Gábor: itt ül Treiber Mária , a városi újság szerkesztője. Gondolom semmiféle
akadálya nincs, hogy ezen adatok megjelenjenek.
Szendrődi Barnabás: a kamerarendszerre szeretnék reagálni. Ez már egy több hónapos
előkészítő munkán túl van.
Körmend városában is jelentős javulást értünk el a
kamerarendszer kiépítésével. Ill. még azt szeretném elmondani, hogy Szentgotthárdot
fekvéséből adódóan kiemelten kezeltük. A jövőben is a jó közbiztonságra fogunk törekedni.
Dr.Tiborc János: az eddig elhangzottakhoz szeretnék néhány mondatot hozzászólni. Nekem
még annak idején azt tanították, hogy a bűnözés majd fokozatosan megszűnik, az élet
bizonyította, hogy ez nem igaz. Az emberek, a lakosság érzékeny. Még arra is ha ellopnak
egy biciklit. Olyan soha nem lesz, hogy nem törtánik jogsértés, de a volumene is számít.
Dr. Haragh László: arra vonatkozóan van e valamiféle előrejelzés, hogy milyen típusú
bűncselekményekre kell számítani a jövőben ill. ezzel kapcsolatban készülhetünk e valmire.
Dr. Reisinger Richárd: azt is kérjük megválaszolni az itt ülőktől, hogy hol, mikor és milyen
jellegű bűncselekmény fog bekövetkezni? Komolyra fordítva a szót, minden előttem szóló
pozitív gondolatokat mondott előttem, melyekhez én is csatlakoznék, de én azt is leszűrném a
beszámolóból, hogy tulajdonképpen Szentgotthárdon emelkedett az ismertté vált
bűncselekmények száma. És e körben volna az kérdésem, hogy számíthat e a város lakossága
arra,hogy akár időszakos akár állandó átszervezések révén az itteni rendőri jelenlétet
mégiscsak erősítené a kapitányság , hogy ebbe a tendenciába a városi adatok is illeszkedjenek
hosszútávon.
Dr. Tiborc János: milyen jellegű bűncselekmények lesznek sajnos nem megjósolható. A
statisztikából kiderül, hogy nagyobb részt a vagyon elleni jogsértések képviselnek. Továbbra
is arra kell számítani, hogy a lopások, betöréses lopások, gépkocsi feltörések elő fognak
fordulni. Ne felejtsük el, hogy vannak szabálysértések is. Arra számítok, hogy a vagyon elleni

bűnözés ugyanazon szinten marad mint az elmúlt években. A másik teher mint mondtam az
illegális migráció ,melynek sajnos van kriminális hatása is.
Mi elkezdtünk dolgozni azon, hogy létrehozzunk egy olyan szervezeti egységet mely
kifejezetten csak az illegális migrációval foglalkozna. És ebbe megyei állományt is szeretnénk
bevonni.
Végvári János: azt tudni kell,hogy ezt megelőzően 8 ill. 9 %-os emelkedés volt a
bűncselekmények számában. Így a 6 %-os emelkedés máris mást mutat, a tendencia
csökkenő. A kamerarendszer pedig szintén a jelenlétünket emeli.
Vadász József: osztrák rendőrautók is járőröznek Szentgotthárdon és térségében. Ilyenkor
egy osztrák rendőrnek milyen joga ill. jogköre van intézkedések során Magyarországon?
Dr. Tiborc János: ritkán fordulhat elő, hogy osztrák rendőr egyedül van és nincs vele magyar
kolléga. A közös szolgálatellátás az irány,melynek során alapvetően a magyar kolléga
intézkedik,akkor is ha közös szolgálatellátás van.
Én azt érzékelem, mikor átmegyek Ausztriába, ott a lakosság kínosan ügyel a
közlekédésbiztonságra ill. a szabályok betartására. Mikor pedig átlépik a határt, úgy tesznek
mintha soha életükben nem olvastak volna KRESZ könyvet. Ebből a szempontból is van
jelentősége.
Huszár Gábor: köszönöm szépen nem látok több jelzést hozzászólásra.
Szendrődi Barnabás: néhány gondolatot. Történt egy rablás is az egyik vendéglátó
egységben, melynek forró nyomon szinte azonnal meg lett az elkövetője. A vagyon elleni
bűncselekményeket több esetben is az ún. „utazó bűnözők” követik el.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás,szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen -1 nem arányú ill. egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
68/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről, Szentgotthárd
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolóját
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási
Hivatal 2012. évi szabálysértési beszámolóját, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd,
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd, és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

3./ Napirendi pont:
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása .
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottságunk tárgyalta,amennyiben nincs hozzászólás,szavazás
következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
69/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának felülvizsgálatát és
aktualizálását a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel a melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Dr.Tiborc jános, Szendrődi Barnabás, Végvári János, Horváth Tibor ill. Huszár Gábor
15 :37 órakor távozott az ülésről.
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szombathely – Zalaegerszeg – Szentgotthárd mechatronikai háromszög eddigi
működéséről, a továbblépés lehetőségeiről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Dr. Reisinger Richárd: ebben a körben szeretném bemutatni Szijjártó Zsolt urat.
Szijjártó Zsolt: köszönöm szépen a lehetőséget, és a meghívást. A kiküldött anyagot
különösképpen nem egészíteném ki. Amit inkább elmondanék, azok a folyó projektek, az
egyik a térségi felsőoktatás fejlesztéséhez kapcsolódik, ami azt gondolom azért fontos, mert
nincs klasszikus mérnökképzés.
Másik rész pedig Szombathelyen a műszaki menedzserképzés teljeskörű átszervezése,
átalakítása.
Másik projekt a térségi beszállító fejlesztési program.
Huszár Gábor 15:39 órakor visszatért a terembe.

Huszár Gábor : meglepő számomra ,hogy itt kell megtudnom,hogy elmarad a május 2-ára
tervezett konferencia. Jobb most elhalasztani, hogy legyen kiforrva a tényleges képzések.
Kardosné Kovács Márta Mária: a helyi, most működő kisvállalkozások , hogy tudják
önökkel felvenni a kapcsolatot, vagy esetleg önök veszik fel velük a kontaktot.
Szijjártó Zsolt: mi keresnénk meg a kisvállalkozásokat. De az ajtó nyitva áll. Természetesen
támasztunk feltételeket.
Vadász József: lehetett arról hallani ,hogy Zalaegerszeg szeretné beintegrálni Nagykanizsát
ill. Sárvárt is ebbe a társulásba. Ennek van e valami valós alapja?
Szijjártó Zsolt: ez kósza hírnél több volt, ezt a kérdést a felügyelő bizottság és a taggyűlés is
tárgyalta. Inkább együttműködni szeretnének. Egy önkormányzati csoportot is szeretnénk
létrehozni, hogy térség szinten összehangoltan mehessenek a fejlesztések.
Dr.Haragh László: elhangzott, hogy logisztika központot szeretne építeni az egyik nagy
cég,tudható e ,hogy melyik?
Szijjártó Zsolt: óvatosan kell ezzel bánni. Erős lehetőség van benne, hogy itt
Szentgotthárdon,de akkor lehet erről beszélni ha már konkretizálódnak az információk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
70/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a„Szombathely – Zalaegerszeg –
Szentgotthárd mechatronikai háromszög” tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, az
abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
5./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta,mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Kardosné Kovács Márta Mária: azon kívül, hogy tárgyaltuk a zárszámadást, még
véleményeznünk is kell. Írásban természetesen mindenki megkapta. A legfontosabb
megállapításunk , hogy eddig is elláttuk a kötelezően ill. önként vállalt feladatokat.

Csendesné Kóbor Ildikó: az én feladatom a vélemény megalkotása. Csak a lényeget
emelném ki. Az idevonatkozó törvénynek ill. rendeletnek megfelelően készült el a
zárszámadás. Megfelelően összeállított. Konzervatív pénzügyi politikát folytat az
önkormányzat, ami elvárható. A hitel nagysága nagyon alacsony,ami jó szám,nem
beszélhetünk eladósodottságról.
Dr. Haragh László: az erőforrás bizottság is természetesen támogatja a zárszámadás
elfogadását.
Virányi Balázs: Az eszközök elhasználódottsági foka kb 30%-os. A működtetés
biztonságának érdekében célszerű erre a célra tartalékot képezni ,méghozzá a kiadási főösszeg
1%-ban. Következő napirendben tárgyaljuk a 2014.évi költségvetési koncepciót,itt csak a
figyelmet szerettem volna felhívni.
Huszár Gábor : amennyiben nincs több hozzászólás,szavazás következik, figyelem
rendeletalkotás.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának
14/2013 .(IV.25.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról.
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. év költségvetési koncepciója.
Előadó:, Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: az államháztartásról szóló törvény szerint, a jegyző által elkészített 2014 .évi
költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtba be a testületnek és azon ment a
tanácskozás,hogy a tegnapi nap a parlament elfogadta ennek a törvénynek a módosítását
miszerint nem április 30-ig, hanem október 30-ig kell ezt elkészíteni. És annyiban maradtunk,
mivel itt van az anyag előttünk most ne vagyük le napirendről. De szeptember – októberben
hozzuk vissza.
Kardosné Kovács Márta Mária: tulajdonképpen ez a koncepcióhoz ilyen formán egy alap
lehet ez az előterjesztés. Javaslataink továbbra is élnek. Felolvasnám a bizottsági javaslatot.
A bizottság 4-0-1 arányban javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel,
hogy
az intézményrendszer fenntartását továbbra is biztosítani kell, takarékosságra
való
törekvés ösztönzése,segítése az intézményeknél, pályázati források energiamegtakarítást
szolgáló fejlesztésekre
fordítása, társadalmi szervezetekkel való együttműködés
önkormányzati feladatok
ellátásában esetleges kiszervezéssel, továbbra is fontos
megtartani a Civil
alapot, pályázati
lehetőségek jobb kihasználása. Az

ingatlanértékesítés továbbra sem cél, ha történik értékesítés annak bevétele fejlesztésre
fordítódjon. Kerüljön meghatározásra
keretösszeg a Gotthard-Therm Kft részére,
működési költségekhez hozzájárulás
címén, esetleg fejlesztési keret címén.
Virányi Balázs : nekem a kérésem az lenne,hogy tartalék alapot kellene képezni helyett
tartalékalap legyen képezve.
Huszár Gábor : tehát akkor a 15.pont „tartalékot kellene” helyett „tartalékot kell képezni”
mondat kerüljön be. Amennyiben nincs hozzászólás,szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
71/2013. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési koncepcióját az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint az alábbi javaslatokkal kiegészítve fogadja el:
az intézményrendszer fenntartását továbbra is biztosítani kell, ösztönözni kell a
takarékosságra
való
törekvést
az
intézményeknél,
pályázati
források
energiamegtakarítást szolgáló fejlesztésekre
fordítása,
társadalmi
szervezetekkel
való
együttműködés
önkormányzati
feladatok
esetlegeskiszervezésével, fontos megtartani a Civil alapot, pályázati
lehetőségekjobb kihasználása. Az ingatlanértékesítés továbbra sem cél, ha történik
értékesítés annak bevétele fejlesztésre fordítódjon. Kerüljön meghatározásra
keretösszeg a Gotthard-Therm Kft részére, működési költségekhez hozzájárulás
címén, esetleg fejlesztési keret címén.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap
2./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta,tulajdonkéépen azonos összegeket fogadtak el.
Én viszont egyéni javaslatot szeetnék tenni. Azért mert időközben történtek egyeztetések a
támogatási kiírás szövegében, az iskolák tanulóiért alapítvány kérése kapcsán a változás

,hogy 3000 Ft/ gyermek kerüljön a táborozási előirányzatként meghatározásra ill. ugyanúgy
mint ahogy a Szemle Egyesületnél és a PRONASZ Egyesület más forrásból kapná meg a
kért összegeket. Kerüljön ki a Pannon Kapu Egyesületnél lévő énekkarok részére történő
blúzvásárlás. Megpróbálunk arra más forrást találni. Minden más összeg marad.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
72/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatása
napirend keretében a következő döntéseket hozza:
a) A SZEMLE Egyesület zsidai kultúrház átalakítására irányuló kérelmét a képviselőtestület nem támogatja.
b) A Szentgotthárd – Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi programok
megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület 200 000 Ft-tal támogatja,amely
összeget a Pénzügy 2013. július 31-ig átutal a Támogatott által megjelölt
bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.
c) A Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Szervezete „Egy csepp emberség”
Véradóünnepély megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 120 000 Ft-tal
támogatja,amely összeget a Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által
megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.
d) A Szentgotthárd – Máriaújfalu városrész 2013. évi virágosítás, falunap és idősek
karácsonya megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület 200 000 Ft-tal
támogatja.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.;
e) A Szentgotthárdi Énekegyesület a Városdal adathordozóra történő feléneklésére
irányuló kérelmét a képviselő-testület 130 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.
f) Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Zalabéri tábor megszervezésére irányuló
kérelmét a képviselő-testület 3000 Ft/fő összeggel támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 31.;
g) Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Erzsébet tábor megszervezésére irányuló
kérelmét a képviselő-testület 3000Ft/fő összeggel támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. szeptember 15.;
h) A Szentgotthárdi Civil Fórum a Civil Nap és a Kistérségi Forgatag megszervezésére,
valamint a Civil Iroda működési költségeinek fedezésére irányuló kérelmét a
képviselő-testület 139 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a Pénzügy 2013. július 15ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.;
i) A Német Nemzetiségi Önkormányzata Hetedik Nemzetközi Nemzetiségi
Gyermeknap, a 26. Megyei Német Olvasótábor és a Negyedik Magyarországi németek

Hienz hagyományőrző ifjúsági népismereti kézműves és olvasótábor megszervezésére
irányuló kérelmét a képviselő-testület 200 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 31.;
j) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület falunap és parasztolimpia megszervezésére irányuló
kérelmét a képviselő-testület 200 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a Pénzügy
2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. szeptember 15.;
k) A Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör ismeretterjesztő előadások megszervezésére
irányuló kérelmét a képviselő-testület 60 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.;
l) A Szentgotthárd-Rábakethely városrész Plébános úr köszöntése, adventi
hangverseny és idősek karácsony programok megszervezésére irányuló kérelmét a
képviselő-testület 200 000 Ft-tal támogatja.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.
m) A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület utazási költségek támogatására
irányuló kérelmét a képviselő-testület 140 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. október 31.;
n) A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület városrészi virágosítás és
idősek karácsonya megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület 65 000 Fttal támogatja,amely összeget a Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által
megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.
o) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor megszervezésére
irányuló kérelmét a képviselő-testület 140 000 Ft-tal támogatja,amely összeget a
Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Elszámolási határidő: 2013. augusztus 31.;
p) A Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület „Legyen liget a Liget”
elnevezésű program megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület nem
támogatja.
q) A Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész májusfa kitáncolás, városrészi nap, férfinap
és idősek karácsonya programok megszervezésére irányuló kérelmét a képviselőtestület 200 000 Ft-tal támogatja.
Elszámolási határidő: 2013. december 31.;
r) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 31 db fellépő blúz megvásárlásárairányuló
kérelmét a Képviselő-testület nem támogatja.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens

3./ Napirendi pont:
Támogatási szerződések jóváhagyása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Amennyiben hnincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
73/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja a
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb
szervezetekkel létrejövő következő támogatási szerződéseket, egyéb megállapodásokat.
1.1. a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán
- Az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás-tervezet alapján megkötendő
Megállapodást a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására érdekében és a
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi Faluszépítő
és Hagyományőrző Egyesülettel valamint a máriaújfalui városrészen a Máriaujfaluért
Egyesülettel.
- Az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Támogatási szerződést közterület
karbantartására a rábafüzesi városrészen a
Szentgotthárd-Rábafüzes Német
Nemzetiségi Önkormányzattal.
- Az Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Támogatási szerződést a rábafüzesi
városrészen a Rábafüzesért Egyesülettel, a farkasfai városrészen a Farkasfa Jövőjéért
Egyesülettel, a rábatótfalui városrészen a Rábatótfalui Sportegyesülettel, a zsidai
városrészen a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel .
A támogatások fedezete a 2013. évi költségvetésben tervezett parkfenntartás kerete
2.)
2.1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez az Előterjesztés 4.számú melléklet szerinti tartalmú megállapodások
következő szervezetekkel való megkötéséhez járul hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,
- Rábafüzes Városrészi Klub esetében: a Rábafüzesért Egyesület ,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata,
A megállapodások fedezete a 2013. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2013. május
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
4./ Napirendi pont:
Energetikai Bizottság-i tag/ok választása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Amennyiben hnincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület egyhangú ill. 7igen – 1 tartózkodás arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
74/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba
választja Takáts József ügyvezető igazgatót, a SZET Szentgotthárdi kft vezetőjét.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba
választja : dr. Reisinger Richárd alpolgármestert és Fekete Tamás Városüzemeltetési
vezetőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

5./ Napirendi pont:
2012. évi éves ellenőrzési jelentés.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Amennyiben hnincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

75/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 2012. évi éves ellenőrzési
jelentést” megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

6./ Napirendi pont:
Zsida Zöld lomb és Erdei utcák által határolt tömbterület helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének elkészíttetése
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor : jogi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja.
Vadász József: aggodalmak merültek fel ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Ez egy
családi házas övezet. Többen aggódnak, hogy ez a vállalkozó egy lakóparkot szeretne oda
építeni, mely leterhelné a környezetet. Ill. egy nagyobb arányú építkezést nem bírna el az út
állapota.
Huszár Gábor 16:59 órakor távozott az ülésről.
Dr. Reisinger Richárd: annyi kiegészítést fűznék hozzá, attól, hogy a vállalkozó elkészíti a
helyi építési szabályzatot, és majd a testület elé terjeszti akkor derül ki mit szeretne oda
építeni. De az a következő lépés ,hogy a testület elfogadja e a szabályozási tervet.
Amennyiben nincs több hozzászólás,szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 tartózkodás arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
76/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gotthárdi Lak-Ép 2008
Kft-nek az Előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti kérelmében foglaltak
alapján elrendeli a Zsida városrész Zöld lomb és Erdei utcák által határolt tömbterület
szabályozási tervének elkészítését, a 280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal
elfogadott településszerkezeti tervvel összhangban.
A felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költségek a Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. –t
terhelik. A megrendelés csak akkor teljesíthető, ha a kérelmező e költségeket az
önkormányzat számlájára befizette.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: műszaki iroda
7./ Napirendi pont:
Szociális rendelet módosítása.

Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Dr. Reisinger Richárd: mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Dancsecs Zsolt:bizottsági üléseken elmondtam,hogy a rendelet tervezet utolsó sora ez
legyen ,hogy „ez a rendelet 2013.május 1-én lép hatályba”. A további részek már nem
kerülnek bele.
Dr. Reisinger Richárd: a nincs hozzászólás, szavazás következik.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2013 . (IV .25. ) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
8./ Napirendi pont:
A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Dr.Reisinger Richárd: a jogi bizottság tárgyalta, bizottság elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16 /2013 (IV. 25.) önkormányzati rendeletét
a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
9./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem (Dalosvölgyi Anita)
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Dr. Reisinger Richárd : jogi bizottság tárgyalta, a bizottság elfogadásra javasolja.
Az én észrevételem szeretném ismertetni. Arról van szó, hogy egy vállalkozó a Pável Ágoston
lakótelepen felépített butikokról nyújtott be kérelmet. Leromlott állapotban van némely

felépítmény. Ha korábban nem sikerült a vállalkozóknak megállapodni egy egységes
fellépésről, akkor az én álláspontom szerint, ez most is így lesz. Az a javaslatom, hogy ha
megoldható, hogy az önkormányzat lépjen az ügyben.
Huszár Gábor 17:07 órakor visszatért a terembe.
Virányi Balázs:az önkormányzat városképi érdeke az mely a határozati javaslat 1. pontjában
szerepel. Nekünk az az érdekünk ,hogy egy egységes vársoképet tudjunk létrehozni.
Dr. Reisinger Richárd : amennyiben nincs hozzászólás,szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen -1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
77/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, 1747 m2
alapterületű, kivett üzlet megnevezésű és a szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú, 10892 m2
alapterületű, kivett közterület megnevezésű belterületi ingatlanoknak az ezen ingatlanokon
üzlethelyiséggel rendelkezők részére történő értékesítésével elvben egyetért akkor, ha a
kérelmező vállalkozók vállalják, hogy a területen a hatályos szabályozási tervben
meghatározottak szerinti, a városképnek megfelelő épületet építenek fel közösen. Az erre
vonatkozó vállalkozói nyilatkozat és a beépítéssel kapcsolatos elképzelések bemutatása után a
terület értékesítésére vagy más jogi formában való biztosítására visszatér.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
10./ Napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja.
Kardosné Kovács Márta Mária: én csak a sarokszámokat szeretném kiemelni, hogy
érzékeljük, milyen jelentős az összeg. Lakbér tartozás több,mint 7 millió Ft. Kb. 50%-a a
lakáshasználóknak. De tartoznak közüzemi díjakkal is, a két összeget összeadva egy 13
milliós kintlévősége van.
Labritz Béla: valóban a számok fontosak. De az is olvasható, hogy elindult egy olyan
tendencia, hogy próbálják rendezni a kintlévőségüket. Elindult egy folyamat, mely az új
vezetőknek köszönhető.

Virányi Balázs: annyit fűznék hozzá,hogy a vízdíjhátralék például egy olyan szám,mely
egyszer nem folyt be,másodszor pedig már ki kellett adni a kezelőnek. Tulajdonképpen
duplán jelentkezik. Én kérek elnézést, és roppanttul szégyelném magam azoknak a helyében
akik ilyen összegekkel tartoznak, például 550 000 Ft-os vízdíjhátralék. Meg 223 000 Ft - ez a
mai világban egy vicc. Én azt gondolom keményebben kellene fellépni.
Vadász József: mindenki fizet otthon vizet. És ekkora összegek nem hónapok alatt gyűlnek
össze hanem évek alatt. Itt azért érzem egy kicsit a kezelő felelősségét is. Egyértelmű a
felelőssége.
Takáts József: az első megjegyzésem az, hogy a SZET Kft. 2013 január 1-étől látja el ezt a
feladatot, de ezek a számok még a 2012.év végi állapotokat mutatják. Született egy
megállapodás, hogy az ÖKV-nál fennálló tartozásokkal szemben milyen intézkedéseket kell
tennie az ÖKV-nak. Ami pedig a jövő. A SZET Kft. kezelésében lévő lakások lakbér ill.
egyéb tartozásait naprakészen kívánju kezelni, rövid időn belül felhívjuk figyelmüket a
szankciókra.
Huszár Gábor: elindult egy folyamat, egyre több tartozó együttműködő. Most januártól
mióta a SZET kezeli a kérdést, olyan intézkedések születtek, melyek azt vetítik előre, hogy
ezen összegek drasztikusan csökkenni fognak.
A megszégyenítés nem célravezető. Hiszem azt,hogy ezen emberek többsége fizetne ha tudna.
Dömötör Sándor: annyit szeretnék elmondani. Ne legyünk nagyon optimisták. Számtalan
esetben vannak olyan segély kérelmek,melyek ezen hátralékok kifizetésére vonatkoznak.
Virányi Balázs: a jelenlegi hiány kezelése nem a SZET feladata. Én azt , hogy
nyilvánosságra hozzuk a névsort, még mindig jobb esetnek tartom ,mint hogy kitegyük a
lakásból.
Huszár Gábor: kisebb komfortfokozatú lakásba való áttevés is megoldás lehet. Nos:
amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
78/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt

11./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm Kft. 2012. évi beszámolója .
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta. A könyvvizsgálói jelentés szerint a Kft.
2012. évi éves beszámolója elkészült, a beszámoló a számviteli törvénynek megfelelően
került összeállításra. Az összehasonlításban 2 adatot emelnék ki, 2 éves időszakban 50 milliós
árbevételt veszített a Kft. megtette a takarékossági lépéseket. A gazdálkodást folyamatos
finanszírozási nehézségek kísérték végig. Az értékcsökkenés is jelentős, a szűken vett
működés nullszaldós.
Varga Ervin a felügyelő bizottság elnöke: szeretném a felügyelő bizottsági véleményt
kiegészíteni, kiemelten szeretném a következményekre felhívni a figyelmet.
Eldöntötték,hogy a fürdő működtetésével kapcsolatban mindent megtesznek azért,hogy a
térség idegenforgalmi centruma legyen. Ha ezt a célt továbbra is fenntartják akkor a városnak
az eddig nem számolt forrás finanszírozás mellett újabb erőfeszítéseket kell tenni. A felügyelő
bizottság ezt már jelezte.
Virányi Balázs: részemről nem a szándék a kérdés, hanem az, hogy mire leszünk képesek.
Hogy leszünk képesek beintegrálni úgy, hogy az önkormányzat is működni tudjon. Nyilván
fontos az, hogy a fürdő talpon maradjon.
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen -1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
79/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd-Therm Kft 2012.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2012. évi
126.885 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
.Dr Simon Margit ügyvezető igazgató

12./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség az óvoda felújítására
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolta. Amennyiben
nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

80/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat, az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) rendelete alapján a Szentgotthárd
és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodai intézményegységén belül
1.1. a SZEOB Kerekerdő Tagóvodája (Rönök, Petőfi u. 16.) tagintézmény felújítására
(tetőcsere és homlokzat szigetelésére) valamint
1.2. a SZEOB Tapsifüles Tagóvodája (Gasztony, Fő út 20.) tagintézmény felújítására
(fűtéskorszerűsítés és hőszigetelés)
pályázatot nyújtson be.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. május 02.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint székhely
önkormányzat az 1. pontban meghatározott projekt megvalósításához szükséges
költségek kapcsán elfogadja, hogy
2.1.
Rönök Községi Önkormányzat biztosítja a Kerekerdő Tagóvoda felújításához
kapcsolódó valamennyi saját forrás és az el nem számolható költségek beruházásarányos összegét (bruttó 137.143,- Ft),
2.2.
Gasztony Község Önkormányzata biztosítja a Tapsifüles Tagóvoda felújításához
kapcsolódó valamennyi saját forrás és az el nem számolható költségek beruházásarányos összegét (bruttó 342.857,- Ft).
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Pékó Tamás polgármester
Kóczán István polgármester

13./ Napirendi pont:
Termelői piac Szentgotthárdon
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Huszár Gábor : kérdezem a bizottsági elnökeket kívánnak e hozzászólni.
Dr. Haragh László: ebben az évben a területhasználati díjat díjmentesen javasoltuk.
Virányi Balázs : mi is úgy gondoljuk,hogy ha termelői piacról van szó akkor díjmentes
legyen a területhasználati díj.
Huszár Gábor: Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
81/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a RA-HU-MI 2012. KFT
Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. alatti gazdasági társaság kérelmét támogatja és egyetért azzal,
hogy a szentgotthárdi 1377/3 és szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanokon a kft termelői piacot működtessen. A
KFT-vel a területekre használati megállapodást kell kötni, használati díjat mindaddig nem kell
fizetni, meghatározni. A termelői piac megszervezésével működtetésével kapcsolatos
valamennyi feladatot a kft látja el. A KFT-nek vállalnia kell, hogy hetente legalább egy napon
lehetővé teszi a termelői piac működtetést; a termelőknek ingyenesen biztosítja az árusítás
lehetőségét. A Képviselő-testület elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a területeken a KFT a
későbbiek során kereskedelmi tevékenységet folytasson – az ehhez szükséges feltételeket
kialakítsa – mindezt a termelői piac mindenkori biztosítása mellett. A további fejlesztések
előtt a Képviselő-testülettel egyeztetni szükséges. A további fejlesztések esetén a terület
használati díjára visszatér.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

14./ Napirendi pont:
A mozi működése a digitalizációt követően
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások vezető,
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta ,mindkettő elfogadásra javasolta.
Dömötör Sándor: a tegnapi nap folyamán gyorsan tárgyaltuk az anyagot. Én további
információkhoz jutottam utána, így a bizottsági javaslatot nem támogatom.
Huszár Gábor : Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen -2 nem, 6 igen -2 tart. ill. 7 igen-1 tart. arányú szavazással az
alábbi határozatot hozta.
82/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi mozi
üzemeltetésével a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft-t bízza
meg 2013. május 01. időponttól. Az üzemeltetésre vonatkozó megállapodás tervezetét

a Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja azzal, hogy
a megállapodás felülvizsgálatára – indokolt esetben – 6 hónapon belül vissza kell
térni. A megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Takács József, SZET ügyvezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi mozi
vizesblokkjának felújítását várhatóan hozzáépítéssel kívánja megoldani a fejlesztési
céltartaléka terhére azzal, hogy a mozi digitalizációja során fel nem használt összeget
ide kívánja átcsoportosítani, de a megvalósításról csak a kiviteli tervek elkészítését
követően dönt. A kiviteli tervek elkészítésének költségeit a fejlesztési céltartalék terhére
biztosítja.
Határidő: a tervek elkészültét követő testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások v.
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi mozit
„Csákányi László Filmszínház” nevezi el.
Határidő: névadásra: 2013. december 08.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások v.

III. EGYEBEK
Kardosné Kovács Márta Mária : több kérdésem is lenne. Az egyik, hogy a Hársas-tónál
mikor indulnak el a vízvezeték építési munkák? A másik, hogy a városban olyan hírek
terjednek ,hogy a május 1-én rendezendő búcsú helyszíne változni fog . És még egy kérdést
szeretnék felvetni,ami a Civil Fórum közgyűlésén vetődött fel, hogy van egy olyan
létesítmény ,hogy Pannon Kapu ami nem összekeverendő az Pannon Kapu Egyesülettel , a
hatáson található és nagyon elhanyagolt állapotban van. Mivel a hulladékégető miatt is
konszolidálódott végre Ausztriával a helyzetünk , ezt az emlékművet kicsit meg kellene
vizsgálni és felújítani.
Huszár Gábor : Bauer Károly keresett meg azzal ,hogy a nyugdíjas egyesület vállaná
valamilyen szinten ennek a Pannon Kapu régi fényének visszaállítását ,és ebben történnek
egyeztetések.
Fekete Tamás : a Hársas-tói munkálatok egy picit csúsztak viszont a kivitelező jövő hétre
ígéri, a tényleges munkavégzést, tehát a jövő héten el fog kezdődni ,reményeim szerint a
vízvezeték vezetésnek 1 maximum 2 héten belül be kell fejeződni. Ha extrém időjárási
körülmények nem lesznek akkor ott két hét múlva a vízvezeték le lesz fektetve.
Dr. Dancsecs Zsolt : a búcsú helyszíne a korábbi években megszokott Polgármesteri Hivatal
– Templom előtti részről egy kicsit odébb költözik , az új helye a Színháztól a Széchenyi

Iskola parkolójáig fog terjedni. A mutatványosok az évek alatt megszokott helyen az Arany
János Iskola udvarán lesznek,úgyhogy ebben nem történt változás.
Huszár Gábor : és azt mondjuk el,hogy úgy kaptak engedélyt,hogy minden alsótagozatos
gyermeket ingyen meg kell körhintáztatni kedden.
Vadász József : az elmúlt testületi üléseken is már szóba jött a Zsida és Kethely között
átvezető útszakasz állapota ill. vízelvezetése; ígéretet kaptunk ,hogy folytatódik .Viszont a
mellette lévő területre ,amely egy rét, a kivitelező építési törmeléket hordott, figyelni kellene
erre is., ill. hatni kellene rá,hogy tegye rendbe.
Dr. Haragh László : a Hősök Szobra körül elég nagy a gaz,egy pici rendezés ráférne. A régi
problémánk továbbra is fennáll, a ravatalozó még mindig beázik. A temetői szemét
elhelyezése is nagy probléma, ebben a városrész lakosságának is nagy szerepe van, erre a
problémára is kellene közösen megoldást találnunk. A következő a Kis utca 13. előtt az
útpadka megsüllyedt, ide szeretnénk valamilyen feltöltést kérni. Ill. a Kis utcában lakók
kérték , hogy mondjam el ,hogy a Kis utca nem Kis Ernő utca,hanem Kis utca ,mert
kicsi,keskeny,ott ha az utcán parkolnak, nem lehet tőlük elférni.A Zrínyi utcában a csapadék
elvezetése nem megoldott,az utcán folyik keresztül a csapadékvíz.
Virányi Balázs : a Kossuth Lajos utca felől ha elindulunk az István Király utcába akkor ott
van jobbra egy utca,ami zsákutca,és ki kellene tenni egy zsákutcát jelző táblát,mert több
esetben betévednek oda autósok,ill. teherautók. (Kilián utca)
Dömötör Sándor : egy kérdésem volna, hogy a ligettel szembeni piros-kék ház mögötti
terület ,ahol a lakók autói állnak , önkormányzati terület e vagy a lakóknak kellene rendbe
tenni,ugyanis lyuk hátán lyuk, hatalmas tócsák melyekből a járdára folyik a víz.
Dr. Dancsecs Zsolt: a piros- kék házak mögötti területtel az a helyzet, hogy önkormányzati
tulajdonban vannak, de a lakók használják kizárólagosan. Épp ezért úgy fair, hogy ők is
tartsák ezt rendbe. Nem lehet azt elvárni, hogy az önkormányzat kivonul gépekkel és rendet
rak, igenis annak a feladata aki azt használja. Volt itt még kérdés, a kethelyi temetővel
kapcsolatban, most, hogy átvette a SZET Kft. történt a felgyülemlett hulladékkal
kapcsolatban egyeztetés , azt most egy nagyobb konténerrel valószínűleg el fogják szállítani.
A következőkben pedig rendet ott a kethelyieknek is kellene tartani , de ezt követően
rendszeresen fogja elszállítani a hulladékot a SZET Kft. A Kis utcánál pedig a mai napon már
valamiféle kátyúzás történt a mai napon,így lehet,hogy a felvetett kérdések már meg is
oldódtak.
Huszár Gábor : a kátyúzással kapcsolatban szeretnék némi információt elmondani. A
tegnapi nap folyamán itt jártak a Közútkezelő szakemberei , mai nap Szentgotthárdon kezdték
el a kátyúzást külön kérésre, de egyet tudni kell, a megyében pillanatnyilag nincs még meleg
aszfalt keverés. tehát egy speciális hideg aszfalttal történt meg a kátyúzás. Amikor el fog
indulni a május közepén a meleg aszfalt keverés, akkor visszajönnek a gépek, hiszen ez az
útszakasz egészen Felsőszölnökig kátyúzásra szorul.

Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném meginvitálni a Képviselő- testületet és a város
lakosságát is a város május fa állítására ,melyre április 30-án kerül sor a Városkapunál. És a
Civil Napra mely május 1-én kerül megrendezésre,a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a
Szentgotthárdi Civil Fórum által. Főzőversennyel és színes programmal várjuk az
érdeklődőket.
Polgármester Úr a nyílt ülést 18 : 09 órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.

K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-én
14:32 órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés
között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr.Haragh László ,
Labritz Béla (14:08 órától) ,
Vadász József,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak :

Dr.Sütő Ferenc képviselő,

Meghívott vendégek:

Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló,
Dr. Simon Margit a fürdő ügyvezető igazgatója,TDM elnöke,
Dr. Tiborc János megyei rendőrfőkapitány,
Végvári János őrsparancsnok,Körmend,
Szendrődi Barnabás kapitányságvezető ,Körmend
Horváth Tibor polgárőr,alezredes.

Lábodi Gábor: két héttel ezelőtt sor került egy találkozóra a városi tekepályán, ahol a városi
sportéletben tevékenykedőket, edzőket, szakosztályvezetőket ,utánpótlás edzőket ill. Bana
Tibort láttuk vendégül. Elnézést szeretnék kérni mindenkitől aki a meghívásból kimaradt. A
találkozó eredményes volt, több órán keresztül sorolták a vezetők a városi sportélet
problémáit, hiányosságait. Elfogadtunk egy kiáltványt, melyet szeretnék ezúton ismertetni.
Huszár Gábor : erre akkor lenne mód visszatérni, mikor a jövő hónapban kiküldjük a
sportkoncepcióval kapcsolatos igényeket és elkezdődik a sportkoncepcióról való tárgyalás.
Lábodi Gábor: engem azzal a határozott szándékkal bíztak meg, hogy mindenképpen
olvassam be, így ezt meg fogom tenni.
Ismerteti a petíciót melynek lényege : a sportolók ill. sportvezetők jobb feltételeket és
nagyobb támogatást igényelnének.
Huszár Gábor : azért fájó ez a petíció beolvasás,mert az igazsághoz hozzátartozik,hogy mi
ezt a találkozót követő napokban találkoztunk, ahol Dömötör képviselőtársam is jelen volt.
Tehát én ismerem ezt az anyagot. És én ott elmondtam,hogy ezeknek a 90%-a már sok sok
évvel ezelőtt is felvetődött és elhangzott. Az összes olyan lehetőséget kihasználva, ezek évek
óta tudott dolgok. Már mind mind be van ütemezve ezek 90%-a. Szeretnék a különböző
szakosztályokat összehozni, ehhez nem kell kiáltványt írni, be kell jönni és meg kell beszélni.
Abban biztosan hibásak vagyunk, hogy még nem indítottuk el azt a folyamatot mely a
sportkoncepció felülvizsgálatát meg kell, hogy előzze. Júniusra hozzuk vissza úgy a
sportkoncepciót, hogy már előzetesen tárgyaltunk róla. Örülök a kezdeményezésnek és
összefogásnak , de nem így kell megfogalmazni. Az együttbeszélgetésnek van értelme.
Lábodi Gábor: minden résztvevő úgy érezte ,hogy a városi sportélet a 24. órában van. Én
csak képviselem résztvevőket. Értjük, hogy mindegyik már tervben van, de ezeknek a
terveknek kellene már látni a végét is. Mindenféleképpen pályázni kell.
Huszár Gábor : tisztában vagyunk vele. De arról miért nem esik szó, hogy például miért
nem tudunk belemenni a műfüves pálya pályázati rendszerébe. Mert a mai napig az edző
pálya is, és a mögötte lévő területek külterületi ingatlanként vannak számontartva. És
árterületként. Ha belterületbevonás sikeres lenne, már indulnánk is a pályázaton.
Dr. Dancsecs Zsolt: azért kértem szót, mert az igazsághoz hozzátartozik ,hogy a petícióban
felvetettek 90%-a megtalálható a különböző szentgotthárdi önkormányzati döntésekben! Az
önkormányzati döntések anyagainak kb. 70%-a a polgármesteri hivatal szellemi terméke , és
ennek kb. 50%-a az én saját gondolataim. És sehol nem hangzik el, hogy honnan ollózták
össze, nem hangzik el, hogy ezek tőlünk származnak.. Ezt nem a sportvzetők találták ki,
hanem mi, a szentgotthárdi önkormányzat - csakhogy akkor ezt is el kell mondani egy ilyen
petíciónál.
Lábodi Gábor: ezeket a pontokat sehonnan nem ollóztuk össze. Egyetlen mondatot sem
vettünk sehonnan sem.
Huszár Gábor: 2010 óta, évente leültette a sportvezetőket. És kértük ki a véleményüket. És
ott ezek a gondolatok elhangzottak. Azt nem is mondom, hogy a sportcsarnok miatt pedig
hányszor ültünk össze.

Lábodi Gábor: akkor ezt nem jelenthet mást, minthogy egyformán jár az agyunk. A
sportvezetők is ugyanazon az állásponton vannak, mint a városvezetés. A cselekvést várja
mindenki. Meg is köszönném a türelmüket,ill. a szót.
Huszár Gábor: Amennyiben közmeghallgatás címen nincs több hozzászólás, nyílt ülésen
folytatjuk munkánkat.

Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:52 órakor bezárja.
K. m. f.
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