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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-23/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus  28-án 

14:44 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester,  

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dömötör Sándor, 

    Vadász József , 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla , 

 Dr.Sütő Ferenc, 

 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. 

 

Meghívott vendégek:   Dr. Simon Margit a fürdő ügyvezető igazgatója,TDM elnöke, 

 

     

 

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

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja. 

Javasolja ,hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendi pontok közé a „Szentgotthárd-

Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése (KEOP-1.2.0/09-11) 

pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása”  című előterjesztést. 
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a „Kitüntetési javaslat az „Idősek az 

idősekért” címre” ill. „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a 

alkalmából adományozható díjakra” című előterjesztéseket. 

Javasolja , hogy a Képviselő-testület hozza előre a ,, Befogott kutyák elhelyezése 

Szentgotthárdon”  című előterjesztés megtárgyalását. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

173/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése (KEOP-

1.2.0/09-11) pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása” című előterjesztés 

megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előre hozza a ,, Befogott kutyák 

elhelyezése Szentgotthárdon”  című előterjesztés megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

„Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre” ill. „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei 

Önkormányzat által október 23-a alkalmából adományozható díjakra” 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: 

Befogott kutyák elhelyezése Szentgotthárdon. 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  4.számú melléklet 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 



3 

 

Előterjesztés :. 5.számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciójának  és Cselekvési tervének felülvizsgálata 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.6. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  

Tanácsában végzett munkáról. 

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/  

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.8. 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: 

Felügyeleti ellenőrzés [Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat] 

Előadó:, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :.9. számú melléklet 

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

Bizottsága/  

 

 2./ Napirendi pont: 

Adósságkezelési keret megállapodás  

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/  
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3./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

4./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme ultrahang gép beszerzése  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

5./ Napirendi pont: 

Települési értéktár létrehozásának lehetősége  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés :. 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/  

  

 

6./ Napirendi pont: 

Települési Esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása 

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/  

 

7./ Napirendi pont: 

Beszámoló az idegenforgalmi intézkedési terv megvalósításáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/  

 

8./ Napirendi pont: 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  16. számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat jogutód nélküli végelszámolással történő 

megszüntetése 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : .17. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Gotthard Therm Kft kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : . 18. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 19. számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 20. számú melléklet 

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

 

 

 

13./ Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés :  21. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

14./ Napirendi pont: 

Telekhatár rendezés  

Előadó:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .22. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Fábián Gábor) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : . 23. számú melléklet 

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

 

16./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” (KEOP-

1.2.0/09-11) pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : . 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  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:  

Június 27-én részt vettem a Pszichiátriai Betegek Otthona TÁMOP projektnyitó 

rendezvényén, amelynek célja, hogy az intézmény szakirányú végzettséggel rendelkező és a 

betegellátásban részt vevő dolgozók képzését, illetve továbbképzését lehetővé tegye.  

 

Június 28-án Celldömölkön tárgyaltam.  

Július elején Szentgotthárd város történetében második alkalommal szereztek sikeres 

gépipari mérnökasszisztens felsőfokú végzettséget azok a hallgatók, akik a Szentgotthárdi III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Gépipari és 

Mechatronikai Intézet által kötött együttműködési megállapodás alapján a "helybe hozott" 

képzésnek köszönhetően munka mellett, többségben munkáltatóik támogatásával tanulhattak.  

A végzős gépipari mérnökasszisztenseknek kívánjuk, hogy  megszerzett műszaki tudásukat  

munkáltatóik megelégedésére kamatoztassák. 

Július 2-án megnyitott a szentgotthárdi termelői piac.  

Július 2-án a kisvízi erőművel kapcsolatban folytattunk megbeszélést.  

Július 3-án Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és Újabb Gábor úrral a kaszagyár lehetőségeivel 

kapcsolatban tárgyaltunk. 

Július 5-én a Vasivíz Zrt. Közgyűlésén Fekete Tamás városüzemeltetési vezető képviselte 

Szentgotthárd Város Önkormányzatát.  

Július 9-én ülésezett a Jubileumi Munkacsoport.  

Július 15-én Eibl-ben, Svájcban tárgyaltam a hotel és a fürdő további lehetőségeivel 

kapcsolatban. 

Július 16-án Barcelonában, Spanyolországban tárgyaltam alpolgármester úrral, az AMES cég 

vezetésével a szentgotthárdi befektetéssel kapcsolatban. 

Július 24-én Dr. Kapócs Gáborral és Inotai György úrral egy szociális együttműködési 

program lehetőségeit vitattuk meg..  



7 

 

Július 24-én Molnár László úrral, a Cotech képviselőjével folytattam megbeszélést, a fürdő 

további lehetőségeivel kapcsolatban, Fekete úr és Virányi úr is részt vett ezen a 

megbeszélésen.   

Július 25-én a Megyeházán a Megyei Fejlesztési Terv egyeztetése történt.  

Július 26. és 28. között szervezte meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a város a 

Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot, amelyre idén is sokan voltak 

kíváncsiak. Ezúton köszönöm a szervezők munkáját. 

Augusztus 1-jén Budapesten tárgyaltam adósságkonszolidáció második körös elősegítése 

ügyében.  

Augusztus 5-én Szijártó Zsolttal, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 

ügyvezetőjével, valamint Doszpoth Attila, Zalaegerszeg alpolgármesterével és Molnár 

Miklós, Szombathely alpolgármesterével Budapesten tárgyaltunk Horkay Nándor úrral, a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnökével.  

Augusztus 6-án az intézményvezetőkkel folytattunk megbeszélést a tanévnyitóval és a 

tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről.  

Augusztus 6-án ülésezett a Jubileumi Munkacsoport.  

Augusztus 8-án a Vasivíz Zrt. gyűlésén Fekete Tamás városüzemeltetési vezető képviselte 

Szentgotthárd Város Önkormányzatát.  

Ezen a napon nyitotta meg kapuit a Szentgotthárdi Művésztelep. Ebben az évben első 

alkalommal fordult elő, hogy a város 50 %-os költséget vállalt a művésztelep létrehozásában, 

ezért az elkészült műalkotások 50 %-a a város tulajdonát fogja képezni.  

Augusztus 12-én egyeztetésre hívtam a város sportvezetőit, hogy megvitassuk Szentgotthárd 

város sportkoncepcióját.  

Augusztus 13-án aláírtunk egy szándéknyilatkozatot a kínai Liuzhou város képviselőjével, 

egy esetleges együttműködés megkötéséről a közeljövőben.  

Augusztus 13-án Támis János igazgató úrral és az Arcelor Mittal európai vezetőjével 

tárgyaltam a gyár közép és hosszútávú elképzeléseiről. Nagyon pozitív képet vázoltak. 

Augusztus 14-én részt vettem a Régióhő Kft. taggyűlésén Körmenden.  

Augusztus 16-án kezdetét vette az államalapítás ünnepéhez és a város napjához kapcsolódó 

rendezvénysorozat. Aznap este megnyitottam a Szentgotthárd arca elnevezésű fotókiállítást, 

amely azokból a képekből állt össze, amelyek egy része az új Szentgotthárd könyvben is 

látható lesz majd.  

Augusztus 17-én Jánosházára látogattam abból az alkalomból, hogy a település városi rangot 

kapott.  

Délután kilátogattam a farkasfai falunapi rendezvényekre is.  

A városházi esték programján a Svájcból, Aigl-ből érkezett vendégeinkkel közösen vettünk 

részt.  

Augusztus 18-án a barokk kerti koncerten és az utcabálon már a németországi 

testvérvárosunk, Walldürn delegációja is részt vett. 

Augusztus 19-én autós az ügyességi versenyt követően a szlovéniai testvérvárosunk, Izola 

küldöttsége is csatlakozott hozzánk, így az esti élő Rúzsa Magdi koncertet már közösen 

hallgattuk meg.  
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Augusztus 20-án vette kezdetét az ünnepi program a fúvoszenekar koncertjével. Ezt követte 

az ünnepi szentmise, ahol átadtuk a kitüntetéseket. A Nepomuki Szent János szobor avatásán 

Labritz Béla képviselő úr mondott köszöntőt. Délben a refektóriumban az ünnepi díszebéden 

többen is tiszteletüket tették, többek között ellátogatott hozzánk a zirci apát is.  

Az augusztus 20-i rendezvények szervezése kapcsán köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 

akik tevékenyen hozzájárultak a programok sikeres megvalósulásához.  

Augusztus 21-én Körmenden tárgyaltam a távhő Régióhő fejlesztési projektjével 

kapcsolatban, egy új finanszírozási lehetőségről.  

Augusztus 22-én Nagykanizsán részt vettem azon az ünnepélyes aláíráson, amelynek 

értelmében Nagykanizsa csatlakozott a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központhoz.  

Augusztus 23-án Győrben, a Formula Student Hungary rendezvényen ülésezett a Nyugat-

Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kommunikációs munkacsoportja, amelyen Szép 

Renáta szentgotthárdi projektkoordinátor vett részt.  

Augusztus 24-én Gornja Radgonára látogattam, ahol részt vettem a 24 város projekt 

keretében a polgármesterek találkozóján.  

 

És akkor néhány projekt, melyek a közeljövőben válnak aktuálissá.  

Holnap Nagykőrösre utazom, ahol átveszem az Országos Főépítészi Kamara vándorzászlaját. 

31-én szombaton, 16:30 órakor Sipos Imre helyettes államtitkár úr látogat Szentgotthárdra, 

mégpedig az ünnepélyes tanévnyitó keretén belül. 17:30-kor Varga Gábor emléktábla avatása 

következik. 

Tisztelt Szentgotthárdiak! 

Tudjuk azt, hogy egy szombat délután megrendezett tanévnyitó ünnepség, nem a szülők, nem 

a diákok, de nem is a tanárok szíve csücske. Azt viszont kérem, hogy mindenki értse meg, 

hogyha van egy olyan város, ahol felépítik 120 évvel ezelőtt a nyugat – Dunántúl első polgári 

gimnáziumát, és ez a gimnázium étizedek óta, jeles személyeket nevel, bizony egy kerek 

évfordulón meg kell adni az ünnepélyes hangulatot. Ezért gondoltuk azt, hogyha nem is az 

országos tanévnyitót, de mint egy második vonalbeli tanévnyitót államtitkár nyissa meg. A 

tanévnyitó ünnepségnek törvény szerint ezentúl mindig meg kell előzni az első tanítási napot. 

Tehát lehetett választani a vasárnap vagy a szombat délután közül.  

Kérem minden ott megjelenő tanárt.diákot és szülőt egyaránt, hogy adja meg azt a tiszteletet, 

hogy emelhessük ezt az ünnepségsorozatot. 

 

Labritz Béla: több témában szeretnék hozzászólni.  

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik hozzájárultak a Nepomuki Szent János 

szobor megalkotásához.  

A következő dolog a környezetvédelemmel kapcsolatos. Az elmúlt nyár számos olyan 

történettel szolgált, mely nem kellemes. És nem illeszkedik a környezetvédelmi 

rendeletünkhöz. A kutyatartás szabályait ill. az ürülék eltávolítását mindenképpen meg kell 

említenem. Szépen kérek mindenkit vegye komolyan a dolgot. A játszótereknél tilos a 

kutyasétáltatás. A közterületeken ill. gáton lehet, ill. egyéb kijelölt terülteteken,és ugyanúgy 

tilos a kutyasétáltatás a Hársas-tó strand területén, még akkor is ha a kutya „családtag”.  

A nemzeti park területén ne égessünk különböző műanyagokat, ill. tűzgyújtási tilalom alatt. 

Más. A komposztáló edények közbeszerzése elindult. 3-4000 db ilyen edény kerül kiosztásra 

a térségben. A környező polgármesterek felé is üzenem, a hivatal segítségét kérjük abban, 
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hogy megfelelő módon tudjuk kiosztani ezen edényeket. Kizárólag családi házas övezetben 

kerülhet kiosztásra. 

 

Vadász József: a mai megyei napilap is foglalkozik azzal, hogy az önkormányzatok 

kezelésében lévő utak hány százaléka minősül földútnak. Külön a cikk nem tér ki a 

szentgotthárdi helyzetre, de ismerjük útjaink, tudjuk milyen állapotuak. A két ülés közötti 

anyagban kijött, hogy milyen útfejlesztések készülnek Szentgotthárdon. 

Szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, hogy a Zsida és Kethely között az Örökzöld út is 

felújításra kerül. Ezt az utat eddig is rengetegen használták, a felújítás után valószínűleg még 

nagyobb lesz rajta a forgalom. Oda kellene figyelni az útra. 20-30 cm kátyúk vannak.  

 

Labritz Béla 15:05 órakor elhagyta a termet. 

 

Dömötör Sándor:  
Kérdésem hogy  a járdák,bicikliutak kátyúzásával kapcsolatosan azt írja az anyag, hogy akkor 

indulhat a felújítás ha a SZET Kft. előleg számláján az összeg átutalásra kerül. Kérdezném, 

mikor következik ez be? 

Van egy sokkal régebbi dolog is, a még februárban ill. márciusban jelzett kerékpárút 

károsodás, amivel kapcsolatban a mai napig nincs előrelépés. Kérem az illetékeseket tegyünk 

az ügyben valamit.  

 

Huszár Gábor: ki kell menni, és be kell önteni a hosszanti repedést.  

Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy a SZET Kft. az önkormányzat szponzora,lassan 12 M 

Ft-tal tartozunk a SZET-nek.   

Kardosné Kovács Márta Mária: annyit kérnék, hogy város honlapján jelenjen meg egy 

táblázat, hogy mikor hol várható útfelújítás.  

A pályázatok között van egy szervezetfejlesztéses pályázat, erről szeretnék tájékoztatást 

kapni.  

A két ülés közti anyagban található az önkormányzati tulajdonú cégek pénzügyi beszámolója. 

A SZET Kft. pozitív, nyereséges gazdálkodásról számolt be. A fürdő vonatkozásában, annak 

ellenére, hogy a hotel miatt 33%-os kiesése van, a július hónapot az előző évekhez hasonló 

szinten tudta hozni. A Pannon Kapu is beszámolt, ők is a terv szerint költöttek, de sajnálatos, 

hogy a korábbról fennálló tartozása még mindig meg van, bár csökkenő tendenciát mutat.  

Nem tudom, hogy két ülés közti anyagban megjelenő Cothec Kft. előterjesztése valamilyen 

döntést kíván e, mert ha elfogadjuk a két ülés közti beszámolót, akkor az azt jelenti, hogy 

elfogadtunk valamit ezzel kapcsolatban?  

 

Labritz Béla 15:12 órakor visszatért a terembe. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: arról van szó, hogy mi egy tájékoztatót kaptunk arról, hogy milyen 

lehetőség áll a Kft. ügyvezetője előtt. Helyette döntést nem hozhatunk. Ha ezt így elfogadjuk, 

akkor mi ezzel sugalljuk, hogy mi mit várunk el. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: részben kaptam választ. A Cothec-kel kapcsolatban azt 

javaslom, hogy mindaddig míg döntésre nem jutottunk , addig ne kötelezzük el magunkat 

hosszútávú szerződéskötésre. Nem javasolnám, hogy a Cothec-kel kapcsolatban bármilyen 

döntést hozzunk.  
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Huszár Gábor: a fürdő igazgatója önállóan dönt. Az, hogy mi itt ezt a beszámolóban 

elfogadjuk, az tájékoztató jellegű, és semmiféle kötelezettséggel nem jár. 

De akkor én azt felteszem indítványként, hogy a Cothec ajánlata nélkül fogadjuk el a 

beszámolót. 

 

Fekete Tamás: a Cothec ajánlatával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mind a városi 

főenergetikus mind az Energetikai Bizottság hosszú ideje vizsgálta annak a lehetőségét, hogy 

a fürdő energia felhasználását, hogyan lehetne csökkenteni. A Cothec ajánlata arról szól, hogy 

egy kismérvű beruházással a gázfogyasztás radikális csökkentése révén éves szinten akár 10 

M Ft-nyi nettó megtakarítás is elérhető.  

 

Huszár Gábor: éppen azért, mert a fürdő energetikai kérdéseiről szóló előterjesztés nem a 

két ülés közötti anyag része, ezért kérem, hogy erre több energiát ne pazaroljunk. Ez egy 

tájékoztató, amiből ezt a részt ki lehet emelni, de ki is lehet hagyni.  

 

Virányi Balázs: engem mélységesen elszomorít az, hogy így kerül nem lerendezésre ez az 

ügy a továbbiakban is.  Ezt azért mondom, mert a testület tagjai és a hivatal több munkatársa 

is megkapta azt a belső levelezést, melyet már a tavalyi év folyamán tettünk ennek a témának 

kapcsán. Aki azt elolvasta, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Nem értem, hogy miért baj 

az nekünk, ha megtakarítás lesz a fürdőben. Akárki is fogja üzemeltetni a fürdőt ezeket a 

lépéseket meg kell tennie. Nem észszerűbb ha minél előbb meg van? Minél előbb meglépjük 

annál előbb hoz megtakarítást. Minél előbb meg van, annál kevésbé okoz problémát egy 

esetleges más üzemeltetési formánál ez a kérdés.  

A másik pedig az, megígértük, hogy ebből előterjesztés lesz, és lehetett volna is, mert mi 

vagyunk a taggyűlése a fürdőnek. A város 100%-os önkormányzati tulajdonában van a fürdő. 

Ha a tulajdonos úgy látja, hogy az ügyvezetés nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy 

minden téren a megtakarításokra törekedjen, akkor szerintem tulajdonosi ráhatást, annál 

keményebben is lehet arra tenni, minthogy itt teszünk egy tájékoztatást. Aminek semmiféle 

egyéb következménye nincsen. 

 

Huszár Gábor: pontosan azért nincs konkrét előterjesztés, mert nem látjuk a mérleg másik 

oldalát, hogy milyen áron tesszük meg a megtakarításokat. Abban mindenki egyetért,hogy ha 

lehetséges energetikai megtakarítás akkor azt meg kell lépni, de nem látjuk tisztán, hogy ezt 

milyen áron vállalja be a fürdő és az önkormányzat. De ennek a vitának biztos nem itt van a 

helye. Amikor ez szeptemberben a testület elé fog kerülni, akkor kell megvitatni. Nincs 

előterjesztés, nem tudunk róla mit beszélni, nem tárgyalták a bizottságok,ebben döntést hozni 

nem tudunk. 

 

Virányi Balázs: ez valójában nincsen így. Le van írva, a mellékletekben benne van, hogy 

milyen áron jöhet ez a megtakarítás. Nem fog újabb ajánlatot adni ez a társaság, hanem fel 

fognak állni, és azt fogják mondani köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy ebben a városban 

nincsen szükség a mi megtakarítást hozó munkánkra. Abban a városban ahol a gimnáziumunk 

65 000 m^3-es gázfogyasztásából 40 000 m^3-es gázfogyasztást csináltak, ahol az opel 

kazánházat megtudták nyerni és ők csinálhatták meg. Akkor kit akarunk ide? Le van írva 

mennyibe kerül. Döntsünk már, vagy ha nem akkor mondjátok meg, hogy miért nem döntünk.   

 

Huszár Gábor: szavazás következik, aki azzal az egyéni képviselői módosítással , hogy 

elfogadjuk a két ülés közti beszámolót a Cothec beszámolójával kiegészített fürdő beszámoló 

nélkül, kérem szavazni sziveskedjék. 
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Huszár Gábor: 3 igen-5nem-1 tart. nem fogadtuk el. A következő szavazás pedig az , hogy 

változatlan formában elfogadjuk a két ülés közti beszámolót. Ezzel kapcsolatban szavazni 

sziveskedjetek. 

 

A Képviselő-testület 6 igen-3 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

174/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Befogott kutyák elhelyezése Szentgotthárdon. 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  4.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: előre hozzuk a napirendi pontot. Jogi bizottság tárgyalta , elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr.Sütő Ferenc: szeretném megköszönni a közmeghallgatáson megjelenteknek, hogy 

elmondták tapasztalataikat, foglalkoznunk kell a helyzettel. Azt szeretném kérdezni, hogy 

2014-ig , a településszerkezeti terv átdolgozásáig mi már ezzel nem is fogunk foglalkozni?  

 

Huszár Gábor: a településszerkezeti terv pont most nem engedi meg. Egységes keretben 

akkor kerül tárgyalásra, viszont ha az előterjesztésben leírtakat elfogadjuk, akkor legalább 

tettünk előrelépést az ügyben. Eddig tartott a türelem. Itt nem a Cziráky Zoltán ellen vagy 

mellett szólnak a dolgok, a helyzet megoldásra vár.  

 

Labritz Béla: egyetértve az előterjesztéssel, le kellene néhány dolgot szögeznünk. Az egyik 

az, hogy Cziráky úr így vagy úgy, de közfeladatot lát el. Természetesen azzal is foglalkozni 

kell, hogy megfelelő módon legyenek a kutyák tartva, az állatvédelmi törvénnyel 

összhangban. A másik dolog az osztrákokkal való „seftelés”. Nem seftelésről van szó, hanem 

arról, hogy külföldi nyaralásra és egyéb helyekre elutaznak a kutyatulajdonosok, egyfajta 

bértartásról van szó, mely természetesen fizetéssel jár.  

 

Huszár Gábor: ne keverjük össze a két dolgot. A közfeladatot az önkormányzatnak valakivel 

el kell látatni. Ezt jelenleg a Cziráky Zoltán végzi. A baj az, hogy ő is félértelmezi a dolgokat, 

mert hozzáveszi az üzletszerű bértartást melyet mellette végez. A kettő egymástól el kell, 

hogy határolódjon. Mi a közfeladatról rendelkezünk, és kész.   

 

 

Huszár Gábor: megoldás ha most itt elfogadjuk, hogy a SZET Kft. – t megbízzuk ezen 

feladat ellátásával. Szavazás következik. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

175/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Befogott kutyák elhelyezése 

Szentgotthárdon” tárgyú tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 5.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 javasolják. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: részletesen tárgyaltuk a bizottsági ülésen az előterjesztést. 

A tervezettől némileg elmaradtak bevételeink. A kiadások viszont kisebb mértékben 

meghaladták a tervezettet. Sajnálatos, hogy a beruházásokra nagyon kevés pénz jutott az első 

félévben, ennek oka természetesen az, hogy a költségvetés bevételi oldala inkább az év 

násodik felében teljesül. Bízom abban, hogy az év második felében jelentősebb beruházási 

mutatókról tudunk majd beszámolni.  

Az első félévben az adósságkonszolidáció során az állam durván 188 M Ft-ot átvállalt 

folyószámlahitelünkből ill. 8,5 M Ft-ot a fejlesztési hitelünkből, ezzel is segítve a 

költségvetésünket.  

Eleget tudtunk tenni a Gotthárd – Therm kötvényhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési 

kötelezettségünknek.  

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végelszámolásából adódóan is jelentős 

kötelezettségei lesznek a városnak, hisz az önkormányzat kézfizető kezességet kell, hogy 

vállaljon. Sajnálatos módon jelentős adósságokkal terhelt a vállalat. Javaslom az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Dr. Haragh László: csak azt szerettem volna kiemelni, ami bizottsági ülésen is elhangzott, az 

előző évekhez hasonlítva, a kiadás és bevételek ütemezettsége szigorúbb volt, növekedett a 

pontosság. Javult a város gazdálkodása.  

 

Dömötör Sándor: egyetlen kérdést szeretnék feltenni, várhatóan mekkora összeg terhel majd 

minket az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat felszámolása után? Úgy nagyságrendileg. 

 

Huszár Gábor: az előterjesztésben minden szám benne van, hogy ezen felül még mekkora 

összegről van szó? Egészen biztos, hogy csupán néhány millió forintra tehető. Nem jelentős 

összeg, de nem ismerjük a pontos számot, hisz nincs vége a végelszámolásnak. 

 

Dömötör Sándor: az anyag azt sugallja, hogy ennél nagyobb összeg is lehet. De ha nem 

akkor rosszul értelmezem.  
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Dr. Dancsecs Zsolt: ide az van írva, hogy szeptemberig kaptak haladékot a folyószámlahitel 

rendezésére, ezt addig rendezni fogjuk, de új helyzet már nem fog előállni. Azt, hogy 

valójában milyen számok vannak egyelőre tényleg nem tudjuk, de ha a végelszámolás 

befejeződik, akkor újra a testület előtt lesz az anyag.  

 

Huszár Gábor: az biztos, hogy néhány millió forintot nem látunk előre, de nem lesz 

nagyságrendekkel nagyobb az összeg. Nincs más hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

176/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciójának  és Cselekvési tervének felülvizsgálata 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.6. 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. Amennyiben nincs 

kérdés, ill.kiegészítés szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

177/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  

Tanácsában végzett munkáról. 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :.7. számú melléklet 

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

Bizottsága/  

 

Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta ,elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

kérdés, ill.kiegészítés szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

178/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.8. 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 javasolják,kiegészítésekkel.  Mivel 

újra kiküldtük véleményezésre, ezért visonlag sok javaslat érkezett. Ezért jött hozzám egy 
olyan jelzés, hogy fogadjuk el, hogy a tájékoztatót megismertük, de a végleges formát azt a 

szeptemberi testületi ülésre hozzuk vissza. Hiszen olyan sok módosító javaslat van. 

Amennyiben nincs kérdés, ill.kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

179/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2013.” című tervezetet megismerte , a végleges formáját a szeptemberi 

testületi ülésen tárgyalja meg. 

 
Határidő:  2013. szeptemberi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Felügyeleti ellenőrzés [Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat] 

Előadó:, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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

Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: mindkát bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

180/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat „Felügyeleti ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

Határidő:  a közlésre azonnal 

                        a Jelentés Javaslat részében írt Intézkedési terv elkészítésére a közléstől      

                        számított 30 nap 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                        az Intézkedési terv elkészítéséért: Sohárné Domiter Edit 

 

 

 2./ Napirendi pont: 

Adósságkezelési keret megállapodás  

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, elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Haragh László: a városban vannak akik önhibájukon kívül nehéz anyagi körülmények 

közé kerülnek. Számukra ez a megállapodás nagyon nagy segítséget jelent, hogy 

adósságaiktól részben vagy egészben szabadulni tudjanak önkormányzati ill. állami 

segítséggel. Bíztatnék mindenkit az illetékes csoport megkeresésére.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás ill. kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

181/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata között megkötendő adósságkezelési keretmegállapodás mellékelt szövegét 

elfogadja, aláírására Huszár Gábor polgármestert felhatalmazza. 

Határidő: azonnal 
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Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: bizottságok megtárgyalták, javasolják elfogadásra. A pénzügyi bizottságnak 

van egy apró módosítása, ami lényegében nem változtat a határozaton, arról van szó, hogy az 

„A” pontot javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a felmerülő költséget 2014.évi 

költségvetésben tervezni kell,de a beszerzést már el kell indítani és el kell kezdeni azon 

lehetőség felkutatását melyek esetleg egyéb forrásokat tudnának biztosítani. Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

182/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

betegforgalom irányító rendszer beszerzésére vonatkozó kérelmét az intézmény 2014. évi 

költségvetésében biztosítja, ehhez előzetesen elő kell készíteni a vonatkozó beszerzési 

eljárást, továbbá bevételteremtő forrásokat kell felkutatni hozzá. 

 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezés 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

              Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

 

4./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme ultrahang gép beszerzése  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 
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, szavazás következik, ha nincs hozzászólás. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

183/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és engedélyezi, hogy az intézmény egy új, garanciális 

ultrahang készüléket szerezzen be  lízingszerződéses konstrukcióban azzal, hogy 
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-          a szükséges beszerzési eljárást köteles lefolytatni 

- a beszerzendő ultrahang készülék havi lízingdíját 2013. évben a Rendelőintézet 

költségvetéséből finanszírozza,  

- a 2013-at követő években pedig plusz forrásként tervezni kell az intézmény 

költségvetésében.  

Felkéri a Pénzügyi vezetőt és a Rendelőintézet vezetőjét, hogy az ultrahang készülék 

lízingdíjának fennmaradó részét az adott év költségvetés tervezéskor az intézmény 

költségvetésébe tervezze. 

Határidő:  azonnal, illetve a 2014-2015. évi költségvetés tervezés 

Felelős   : Dr. Csiszár Judit  intézetvezető 

               Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a szentgotthárdi kistérség 

települései önkormányzatait, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd által a kistérség 

betegeit is kiszolgáló új ultrahang készülék beszerzésének költségeihez - a 2014-2015. 

évi költségvetésük terhére - lakosságszám arányosan járuljanak hozzá.  

 
Határidő: 2014. február  

          Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                          Somorjainé D. Zsuzsanna, Pénzügyi vezető 

                          térség polgármesterei 

 

5./ Napirendi pont: 

Települési értéktár létrehozásának lehetősége  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés :. 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/  

  

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, és javaslatokat is tett a 

személyekre vonatkozóan. 

 

Dr.Haragh László: a személyekre javaslatot tettünk. A bizottság elnökének Molnár Piroskát 

javasoljuk, tagjainak pedig Dr. Frank Rózát, ill. Csuk Ferencet. A 3.pontjához pedig tettünk 

egy kiegészítést a határozatnak, felkérjük a  majdani bizottság tagjait ill. a nemzetiségi 

önkormányzatokat,hogy gyűjtsék össze mit javasolnak helyi értéktárba felvételre. 

Huszár Gábor: illetve tegyenek javaslatot azokra a helyi értékekre, amit javasolnak 

felvetetni a helyi érétktárba. Továbbá  ha vannak olyan szentgotthárdiak akik érdeklődnének 

és szívesen segítkeznének a munkában, nyitott ajtókra találnak mert a bizottság létszáma 

bővíthető. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

184/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 



18 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bek.-ben 

kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bek-re - települési 

értéktárat hoz létre. 

 
 Határidő:  azonnal 

 Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

  

2) Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás  

 alapján - létrehozza a Szentgotthárd Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az 

 alábbi személyeket javasolja: 

 A Bizottság elnöke: Molnár Piroska 

 A bizottság tagjai: dr. Frank Róza és Csuk Ferenc 

 A Képviselő-testülete felkéri az Elnököt és az Önk. és Térségi Erőforrások vezetőt a 

 helyi értéktár bizottság működési szabályzatának kidolgozására. 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős   : Huszár Gábor 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tisztelettel felkéri az Értéktár 

Bizottságot, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, tegyenek javaslatot arra 

vonatkozólag, hogy mi kerüljön felvételre a helyi értéktárba. 

 
 Határidő: azonnal 

 Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Települési Esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása 

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/  

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, javasolják elfogadásra. 

 

Dr.Haragh László: megköszönni szeretném a program megíróinak a mukát, hisz 

gyakorlatilag egy kötetnyi gyűjtemény,mely nagyon szeretágazó.  
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Kardosné Kovács Márta Mária:megismételve az elhangzottakat köszönném én is a munkát, 

97 oldalnyi komoly komplett anyag.  Ülésünkön elhangzott a készítő neve is, szeretném ha itt 

elhangzana, Laczó Éva készítette az anyagot. 

 

Huszár Gábor: Komoly anyagról van szó, minden dicséret megillet mindenkit. Ha nincs több 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

185/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a előírásainak 

megfelelően elkészített, Szentgotthárd város 2013-2018. évekre vonatkozó Esélyegyenlőségi 

Programját (HEP) és annak Intézkedési Tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 

Beszámoló az idegenforgalmi intézkedési terv megvalósításáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/  

 

Huszár Gábor:erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Dr.Haragh László: szintén röviden szeretnék hozzászólni, Szentgotthárd egy viszonylag 

kisváros. alig van olyan hét, hogy ne folyna rendezvény a városban. külön köszönetünket 

szeretnék kifejezni ezen területen dolgozók ill. szervezők munkája iránt. 

 

Virányi Balázs: Érkezett egy levél, nem tudom, hogy magánvéleményként, vagy a TDM 

képviseletében. Lényege, hogy Szentgotthárd turizmusának nincsen gazdája, a turisztikai 

döntések mellőzik a szakemberek véleményét, továbbá a jelenlegi terv 2014.év végéig 3 teljes 

munkaidős főállású turisztikai szakember munkájával tartanák csak megvalósíthatónak.  

Megmondom őszintén engem felháborított ez a vélekedés. Itt ültünk mindannyian mikor 

megbeszéltük, hogy azért kerül a fürdőhöz a város turisztikájának fejlesztése ( megjegyzem a 

TDM vezetője a fürdő vezetője is… ) , mert a fürdőnek elemi érdeke, hogy az ő kezében 

összpontosuljon ez a munka, azért, hogy a leghatékonyabban tudjuk a fürdő működését ezzel 

segíteni. Ezért létrehoztuk a TDM-et. Azt mondják, hogy „a döntések mellőzik a szakemberek 

véleményét”. Erre azt tudom mondani, hogy azok a szakemberek javasolták azt is, hogy az 

idegenforgalmi adóbevételünk mennyivel csökkenjen. Az a bevétel kiesésé pont elegendő lett 

volna arra, hogy egy főállású szakembert foglalkoztathassunk.  

Egyébként egyetértek az előterjesztések azon mondataival, hogy „Miután Szentgotthárd 

városa sincsen (és az igen – igen frekventált néhány üdülőhelyen kívül Magyarország 

egyetlen másik települése sincsen) abban a helyzetben, hogy feltöltött kasszával várja a 

településen idegenforgalmi szervezést végzőket azt gondoljuk, hogy egyetlen opcióból lehet 

csak választani:  hozzá kell kezdeni az idegenforgalom szervezéséhez a szinte nulla forintból 
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és fokozatosan meg kell keresni azt a pénzt amiből szervezhető az idegenforgalom.” Ennek 

így kellene működnie. Ez volt a mi elképzelésünk is. Ehhez képest akiknek a kezébe adtuk a 

turizmust, azt mondják, hogy „nincsen gazdája a turizmusnak”. Engem ez elszomorít. 

Amit még szeretnék mondani, hogy nagyságrendileg az önkormányzat mit tesz azért, hogy a 

turizmus a városban működjön. Az idei évben kb. 360 M Ft-ba fog kerülni csak a fürdő. Ez az 

éves kiadási főösszegünk 18 %-a. Nagyon nagy pénz.  De ennél többet nem igazán tudunk 

beletenni, mert a kötelező feladatellátás róvására fog menni. Abból kell dolgozni ami van. 

Vannak természeti értékeink, vannak remek szakembereink akikre támaszkodni lehet akkor, 

ha valamilyen turisztikai attrakciót akarunk létrehozni. Nem minden a pénz.  

 

Huszár Gábor: nyugalomra intenék mindenkit. Megint van némi fogalomzavar, nem tudom, 

hogy jön ide a fürdő, a fürdő nem egyenlő a TDM-mel. A TDM egy önálló szervezeti egység, 

amit önszorgalomból történetesen a fürdő igazgatója vezet. Az pedig, hogy ide érkezett Nagy 

Rita levele, amit én magánlevélnek fogok fel, elolvastuk, köszönjük szépen, próbálunk ennek 

megfelelően jobbitó szándékkal tenni.  

De mondok egy példát ami a pénzzel kapcsolatos. A Coca-Cola cégnek van egy kutatása, ami 

mindenkire igaz a reklámszakmában nézve, 1%-nyi reklámbevétel visszavonás vagy kiesés, 

12%-nyi forgalom csökkenést eredményez.  

Igenis igaza van a levélírónak, bizony évek óta nem tesz az önkormányzat a szűken vett 

működési költségeken kívül pénzt a fürdő és a turisztika eladhatóságába. azért nem tudjuk 

beletenni, mert ahogy elmondtad, 360 M Ft-ba van így is éves szinten a fürdő. De ezen felül 

nem adunk lehetőséget arra, hogy ők a megfelelő reklámot tudják tenni. 

Megint kettéválnak a dolgok. Van egy előterjesztés, és van egy magánvélemény. Az biztos, 

hogy az elkövetkező évben, években foglalkozni kell az önkormányzatnak azzal, hogy 

megfinanszírozzon egy félállást, egy állást vagy esetleg három állást azért, hogy a TDM 

hozza azt az elvárt lehetőséget, amiből a fürdő és az itteni szálláshelyek profitálhatnak.  

 

Dr.Haragh László: külön kell választani a vágyainkat a lehetőségeinktől. A vágyaink szerint 

3 vagy 4 turisztikai szakembert is foglalkoztatnánk a városba, de a lehetőségeink ezt nem 

engedik meg.  

De újra meg kell ismételnem, hogy egy kb. 8000 fős város, mint Szentgotthárd, ennyi 

turisztikai és városi opciót, rendezvényt nem nyújt. Tessenek ezt tudomásul venni.  Nehogy 

most az a látszat keletkezzen itt, hogy Szentgotthárdon semmi nem történik. Mert ez nem 

igaz. Sokminden történik a városban, jobb lenne ha még több minden történne, de ne az 

legyen a végkicsengés, hogy nincs semmi.  

 

Huszár Gábor: amiről a testületi ülés elején tájékoztatást kaptunk, azok a nyitott 

Arkhimédész-i csigák turisztikai attrakciók lesznek a városban. Ehhez nem kell pénz. De van 

amihez az kell, kiadványok , idegen nyelvi fordítások, ezeket nem lehet ingyen kérni. Hozzá 

kell tenni azt a pénzt, amivel a reklám bevihető. 

 

Vadász József: elhangzott, kétszer is, hogy a fürdő, mint legfőbb turisztikai attrakciónk 360 

M Ft-ba kerül egy évben. A minap egy társaságban ugyanez volt a téma. Ismételten el kell, 

hogy mondjuk, ha a fürdőt bezárjuk akkor is 300 M – ba kerül az önkormányzatnak.  

 

Huszár Gábor: ez így igaz.  

 

Vadász József: ugyanakkor a fürdő működését racionalizálni kell.  

 



21 

 

Huszár Gábor:tökéletesen így van, és ha bezárjuk akkor nincs az iskolásoknak úszás oktatás, 

és nincs a lakosságnak fürdési lehetőség. De ez az előterjesztés megint nem erről szól. 

Természetesen a fürdő a zászlóshajója a turisztikánknak.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a véleményt formáló személyek védelmében mondanám el, 

hogy ez egy vélemény, javaslat. 

Említve van az előterjesztésben a „ Magyarország,Szeretlek!” program, mely szeptember 

végén valósulhat meg. Ehhez kapcsolódóan lesz a Szentgotthárd Képeskönyv bemutatása, én 

szeretnék ehhez egy kiegészítést tenni. A Szentgotthárd Énekegyesület felhatalmazást kapott 

arra, hogy a Szentgotthárdról szóló kisfilmet elkészíttesse, a tv-sek ezen dolgoznak és 

szeretnék akkor majd ezt a filmet bemutatni.  

 

Huszár Gábor:komoly segítőink vannak akik szeretnék, hogy Szentgotthárd bekerüljön ebbe 

a bizonyos körkapcsolásba, de sajnos látni kell, hogy korlátozott számú helyszín van, és a 

megyei jogú városok közül kivétel nélkül mindenki pályázik rá. Mindent elkövetünk, hogy 

legyen becsatlakozás. A szeptember végi program ettől még megvalósul.  

 

Virányi Balázs: az a helyzet, hogy sokfelé elkalandoztunk. Alapvetően egyetértek az 

előterjesztéssel, kivétel ezt a levelet.  

El kell mondani, hogy a TDM nem írta alá azt a megállapodást, mely alapján pénzt kapott 

volna az önkormányzattól, melyből csinálhatta volna azokat a prospektusokat, kiadványokat 

amit polgármester úr említett. A TDM aki vállalta aztán nem tudta összehozni azt az arculatot 

ami része ennek az idegenforgalmi intézkedési tervnek. A magam részéről azért 

keménykedek, ha nem érti meg magától, akkor meg kell neki mondani, hogy jelenleg ennyi 

keret van. Kész. Az nem lehet, hogy amíg nem tudunk odatenni több millió forintot addig 

nem törétnik semmi. Ha nincs forrás, vagy ha annyi van amennyi van akkor abból kell 

gazdálkodni. 

Még egy gondolat, amit én a TDM szervezet szervezése kapcsán folyamatosan hiányoltam, az 

az, hogy vannak vállalkozások akik meg szeretnének élni a turizmusból,de nem nagyon látom 

azt, hogy az induláskor odatennék magukat. Szemléletbeli problémák vannak.  

 

Huszár Gábor: régebben volt egy hasonló kezdeményezés, semmi nem lett belőle, mert nem 

tudták összerakni. Végre találtunk egy olyan embert aki önszorgalomból összehozta a 

vendéglátósokat,szállásadókat és megalakult a TDM. A következő lépés az, amikor pályázni 

is tudunk a TDM-mel. Feltenném szavazásra, hogy a TDM elnöke kapjon szót, kérem 

jelezzétek.  

 

Dr.Simon Margit: az előterjesztési anyagot én nem láttam, véleményezésre valóban 

megkaptuk. A TDM-ről csak annyit szeretnék elmondani, hogy valóban működik a szervezet, 

és ha lassúnak is tűnik, abból adódik, hogy az összes személy aki ebben részt vesz,bizony más 

elfoglaltsággal is rendelkezik.  

Voltak már rendezvényeink, visszük a reklámanyagainkat. Tudom, hogy milyen helyzetben 

van Szentgotthárd, nem is várunk több millió forintot.  

 

Dr.Sütő Ferenc 16:40 órakor távozott az ülésről. 

 

Huszár Gábor: mindenhol ahol korábban megalakult a TDM, a város a TDM működésére 

financiális keretet biztosít. A pályázatok beadásához kell munkaszervezet, ezért van a 3 fő 

megjelölve a levélben is. 
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Dr.Dancsecs Zsolt: elhangzott, hogy egyáltalán milyen indíttatásból kerül ide egy ilyen levél. 

Mi kértünk véleményt a TDM-től, működésükről,ezt kaptuk. Ne legyen az sugallva, hogy mi 

a Nagy Ritát, meg az elnökasszonyt kellemetlen helyzetbe akarjuk vagy fogjuk hozni. Ez a 

levél jött a TDM-től.  

 

Virányi Balázs: tavaly szeptember óta aktuális azaz arculat ill. logo amiről én beszéltem.  

A másik, hogy itt van a pénz. A TDM nem írta alá a megállapodás tervezetet, de ugyanakkor 

fel lett kérve ezzel párhuzamosan, hogy adjon anyagot, hogy mit tenne ezért a pénzért. De ez 

az anyag sincs itt, ezek a dolgok állnak.  

Az teljesen egyértelmű, hogy a TDM tagjainak elemi érdeke, hogy a TDM működjön. De 

közös érdekünk is. 

 

Dr.Simon Margit: valóban véleményeztük az anyagot, a Ritának évek óta ez a véleménye.  

Ha a város elhatározta, hogy két út van az ipar és a turizmus, akkor ebben haladni kell és 

biztosítani a feltételeket. Tisztában van a pénzügyi lehetőségeinkkel, de neki muszáj volt ezt a 

levelet megfogalmaznia a tisztán látásunk érdekében.  

 

Virányi Balázs: fel lett kérve a TDM, hogy adjon támpontot, hogy ezért a pénzért mit tenne. 

AZ is egy forrás. 

 

Dr.Simon Margit: biztosan meg lehetne fogalmazni, annak ideján a tagok többségének a 

megállapodás tervezettel kapcsolatban az volt a véleménye, hogy az adott tartalommal ne 

írjuk alá. Nézzük meg, hogy ebben az évben mit tudunk saját önerőből elvégezni, nekünk a 

legfontosabb az lenne, hogy legalább 1 főállású, minimum 4 órás dolgozónk lenne, de ebből a 

pénzből még ez sem megvalósítható.  

Munkaszervezet nélkül pályázat sincs.  

 

Huszár Gábor:ezek már olyan részletkérdések,melyek inkább bizottsági ülésre valók,ill. 

kerekasztal beszélgetésre. 

 

 Dr.Haragh László: nagyon örvendetes, hogy ezekről itt beszéltünk, nem feltétlenül 

gondolnám, hogy a napirendi ponthoz tartoznak az elhangzottak. Szentgotthárdon annyi 

tursiztikai és kulturális attrakció van, mely hasonló városokban nincs. Szeretném 

megköszönni mindenki munkáját. 

 

Huszár Gábor: utolsó hozzászólás jogán Virányi úrnak megadom a hozzászólást,de kérem a 

napirendi pont lezárását. 

 

Virányi Balázs: ezt úgy kell érteni, hogy az idén 700 000 Ft-nyi betervezett összegre nem tart 

igényt a TDM? 

 

Dr.Simon Margit: a szeptemberi taggyűlésünkön vissza fogunk erre térni, a többség dönt.  

 

Huszár Gábor: nem a vezető dönti el, kétharmados döntés kell hozzá. Amennyiben nincs 

több hozzászólás, szavazás következik, erőforrás bizottság kiegészítésével együtt. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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186/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi intézkedési 

terv megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megköszöni azon 

személyek ill. szervezetek eddigi munkáját, akik az idegenforgalom területén 

tevékenykednek. Megállapítja, hogy Szentgotthárd Városa - a nagyságához, ill. 

lehetőségeihez képest - jelentős mértékű programmal szolgál az idelátogatók részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

8./ Napirendi pont: 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  16. számú melléklet 

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

 

Dr.Reisinger Richárd 17:15 órakor távozott a teremből. 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kiegészítés, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

187/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület vasútmodell kiállítás megrendezése során felmerülő üzemanyagköltségek 

támogatására irányuló kérelmét 50.000,- forinttal támogatja a Civil Alap terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   Szép Renáta titkársági ügyintéző  

 

9./ Napirendi pont: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat jogutód nélküli végelszámolással történő 

megszüntetése 
 Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .17. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: kiegészítésem van. Önkormányzati kötelezettség 

vállalásról van szó az előterjesztésben. Kezdeti lépés. 
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Huszár Gábor: akkor fogjuk látni teljesen a végét, amikor ez a folyamat lezáródik. 

Szavazaás következik.  

 

Dr. Reisinger Richárd 17:23 órakor visszatért a terembe. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

188/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat végelszámolása alatt soron kívüli hozzávetőlegesen 23.500 ezer forint 

kifizetéseinek fedezetére 19 millió forintot a 1613/2012. XII.18.) Kormányhatározatban 

meghatározott támogatás - szociális bérlakás építés - terhére, 4.500 ezer forintot az ár- és 

belvízvédelmi kerete terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

10./ Napirendi pont: 

Gotthard Therm Kft kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : . 18. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi –pénzügyi  bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ismert a képviselők 

előtt, hogy egy nagyjából 12 M Ft-os összeg letétben van az Erste Banknál. Ezért kérem a 

testületet, hogy járuljunk hozzá a pénz felszabadításához. 

 

Virányi Balázs: ha ezt elfogadjuk akkor ez jövő évben a likviditásunkat fogja terhelni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 6 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

189/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd Therm Kft részére 

további készfizető kezességet vállal, a csatolt Óvadéki Megállapodás záradékát aláírja, az 

ONK-0084/2007/KEZ jelzőszámon létrejött Készfizető kezességvállalási szerződést 

módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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11./ Napirendi pont: 

Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 19. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kiegészítés 

, szavazás következik, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. rendeleteaz ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. 

Módosította a 45/2002.(XII.12.)ÖKT. r.,24/2004.(VI.25.) ÖKT. r., 25/2005. (IX.30.) ÖKT . 

r.., 16/2010.(VII.01.)ÖKT. rendelet a 21/2012.(V.31.) ,a 28/2012.(VIII.30.) , a 

43/2012.(XII.13.) valamint a 25/2013.(VIII.29.)Önk .rendelet.(Egységes szerkezetbe 

foglalva: 2013.VIII.30.-án.) 

 

12./ Napirendi pont: 

Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 20. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kiegészítés, 

szavazás következik, rendeletalkotás! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

27/1999. (XII. 16.) számú   rendeletét. 

 
 

13./ Napirendi pont: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,  

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, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

kiegészítés, szavazás következik,rendeletalkotás! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

22/2003. (IV. 30.) ÖKT. számú rendeletét. 

 

14./ Napirendi pont: 

Telekhatár rendezés  

Előadó:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .22. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kiegészítés, 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

190/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata hozzájárul az 2. számú mellékletként csatolt 

telekmegosztáshoz és felhatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét a 3. számú 

mellékletként csatolt szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem (Fábián Gábor) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : . 23. számú melléklet 

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

 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja kiegészítéssel. Miszerint 4 M 

Ft eladási árat határozzunk meg. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: az ingatlanbecslő adatait figyelembe véve, ill. egyéb 

információkhoz jutva állapítottuk meg az árat. A telek nem beépíthető, nem közművesíthető.  

Csak a vállalkozónak hasznos terület. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

191/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 6028 m
2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant z Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati 

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

 

Az eladási ár: nettó 4 000 000  - Ft.  

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. szeptember 13. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 400 000 .- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. szeptemberi testületi ülés. 

Értékesítés feltétele, hogy az ingatlanon lévő Gotthárd Therm Kft. által kihelyezett 

reklámtábla meglétét és láthatóságát (megfelelő rálátási szögét) az új tulajdonosnak is 

biztosítani kell!  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 
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Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

16./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” (KEOP-

1.2.0/09-11) pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : . 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

192/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2013. számú képviselő-

testületi határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel párhuzamosan a Máriaújfalu Városrész 

csatornázása érdekében benyújtott „Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” (KEOP-

1.2.0/09-11) című pályázat önkormányzati projektrészének megvalósításához összesen 

56.903.712,- forintot biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére, azzal, 

hogy ebből 500.000,- Ft a vonatkozó víziközmű vagyon értékelésének pályázatból nem 

finanszírozható költéségét fedezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

III. EGYEBEK 

 

Vadász József: a műszaki irodához lenne egy kérdésem. Köztudott, hogy Zsida központjában 

van egy híd, mely a patakon vezet át. Már két sajnálatos baleset is történt az utóbbi időben. 

Ezzel kapcsolatban van -e olyan felvetés, mely elősegíteni, hogy ilyen esetek ne 

fordulhassanak elő?  

A másik kérdésem is a patakhoz kapcsolódna. Megkereste az önkormányzatot egy lakos, hogy 

a háza előtt a patakmeder beomlott, és ezirányba történtek- e lépések? Az Őrségi 

Vízrendészeti Társulat azt hiszem ebben az illetékes, de valahogy rájuk kellene hatni, mielőtt 

még az őszi vizek ill. áradások nagyobb kért okoznának a mederben.    

Fekete Tamás: az Őrségi Vízrendészeti Társulat igazgatója volt kint személyesen a 

helyszínen, és találkoztunk a panasztevővel, határozott ígéretet kaptunk, hogy mivel jönnek 

egyéb karbantartási munkákat ellátni Szentgotthárdra így ott a medret is ki fogják javítani.  

A híddal kapcsolatos probléma mindig napirenden van, és meg is szeretnénk oldani. A 

technikai megoldáson már dolgozunk, hogy szélesítve legyen vagy esetleg más módszerrel, de 

dolgozunk a problémán. Kicsi türelmet kérünk ezzel kapcsolatban. 
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Dr.Haragh László: az Allisonban ill. az Opelben dolgozók is kérték, hogy az műszaki 

osztály vizsgálja meg azt, hogy zebrán, ahol a gyárak felé át tudnak menni a főúton, ott 

lehetne e kihelyezni sárga villogó lámpát. A kérésben ez a két hely volt nevesítve. 

Huszár Gábor: az Opel felé bevezető részen gyalogátkelő van felfestve, de azaz útszakasz a 

közútkezelő kezelésében áll. Az Allisonnál pedig ígéretet tettünk, hogy ha létrejön az a 

bizonyos területvásárlás akkor ott egy nagyon komoly kerékpárútas kapcsolódást is ki fogunk 

építeni. Köszönjük a jelzést. 

Kardosné Kovács Márta Mária: több a lakosság által jelzett problémát szeretnék felvetni. 

Állandó napirenden van a régi szállodának az ügye, és nem tudjuk, hogy történt e azzal 

kapcsolatban bármi is? 

A Smatch környékén elkezdődött beruházások, és építési törmeléket csak úgy az útra szórnak 

ill. ház mellé, életveszélyes módon kirakják.  

A rábafüzesi városrészen élők pedig olyan problémákat vetnek fel, hogy rendszeresen ott 

parkolnak kamionok a városrész bejáratánál.  

A városrészen több életveszélyes, romos épület van, mellyel kapcsolatban kérés, hogy a 

tulajdonosok felszólítása történjen meg.  

A volt benzinkút területén továbbra is falerakat van, pakolás és rendezkedés, erre 

vonatkozóan kép is van, így bizonyítható, jogos van e vagy a telekadót rendezik-e, vagy 

esetleg ott valakinek bejelentett telephelye van? Ezeket kellene tisztázni. 

Labritz Béla: a SMATCH tulajdonosával kapcsolatos felvetést én is ismerem, a tulajdonossal 

találkozni fogok, akinek én is jelezni fogom a problémát.  

Felsőszölnök – Kétvölgy utat építő, nagy kamionok életveszélyesek. Utólag tájékoztatom a 

testületet, hogy Ropos Gáborra ill. Monek Zsolttal együtt én is feljelentést tettem az ügyben.  

A rendőrség tud erről, életveszélyesen közlekednek a falvakban. Ezzel együtt mondanám azt 

is, hogy Rábatótfaluban pont egy ilyen kamion miatt már több baleset is történt, kisgyerekek 

ill. idősek leestek a kerékpárról, mert leszorították őket, és kátyúink is még mindig meg 

vannak. Ahhoz, hogy biztonságosan le tudjanak húzódni a kamionok elől, a kátyúkat be 

kellene temetni. Ez főként a Tótfalusi úton probléma, a Felsőpatak híd után, a Kiserdőnél van. 

Fekete Tamás: ez a közútkezelő feladata lenne. 

Labritz Béla: akkor úgy gondolom némi keményebb ráhatás igényel a dolog, hisz még a 

patak hidat sem fejezték be véglegesen… 

HuszárGábor: a testületi ülés előtt hívtak, hogy a Felsőpatak útnon olyan mély a kátyú, hogy 

ha nem teszünk valamit akkor kártérítéssel fognak élni az önkormányzat felé. Valami 

építkezés történt fent a dombtetőn és álltólag 30 cm mély kátyúk vannak az úton. 

Tény és való, hogy a teherautók száguldoznak keresztül a falvakon, nem tudom mit lehet 

tenni, nyilván sebességméréssel ill. rendőri jelenléttel lehetne ezen segíteni, többen jelezték 

felém is, hogy a házak rezgését is lehet érezni mikor elhalad egy - egy ilyen teherautó. 

 

Megköszöni mindenki munkáját, a nyílt ülést 17:50 órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt 

ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


