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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-14/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május  29-én 

14:05 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla (14:13 órától) , 

 Vadász József, 

 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, 

    Bartakovics Attila. 

    Takáts József 

    Vass József. 

 

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

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

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

szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet. 

Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 
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kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa. Javasolja ,hogy a Képviselő-testület vegye 

fel napirendi pontok közé a ,, Kapcsolatfelvétel Máriapócs Önkormányzatával” ; „A Vizuális 

Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása”  és az „Őrség határok nélkül Leader 

Egyesület tagdíja”  című előterjesztéseket. 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a ,, Az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat 2013. évi  üzleti terve”; „Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért 

Díjra”;  „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért”  

díjra” , „Kitüntetési javaslat a” Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-ra.”; „Kitüntetési 

javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre” című előterjesztéseket. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye le a napirendi pontok közül ,,Helyiség igény. 

(Polgárőr Egyesület kérelme ) ”  című előterjesztést,mivel a délelőtt folyamán volt egyeztetés 

a polgárőr egyesület kérelmével kapcsolatban,és a polgárőr egyesület elnöke kéri, hogy 

vegyék le a napirendi pontok közül a kérelmet,mivel megoldódott az egyesület problémája.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

88/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé 

- ,,Kapcsolatfelvétel Máriapócs Önkormányzatával”   

- ,, A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása” , valamint 

-  „Őrség határok nélkül Leader Egyesület tagdíja” 

című előterjesztések megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi a napirendek közül 

- ,,Helyiség igény. ( Polgárőr Egyesület kérelme ) ”   

című előterjesztések megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg 

- ,, Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2013. évi  üzleti terve” ,  

- „Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra”  

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért”  
díjra” , „Kitüntetési javaslat a” Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-

ra.”,valamint 

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

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: 
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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 munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés lehetőségei. Beszámoló 

az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és 

közfoglalkoztatásról.    

Előadó:  Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható fejlődés adta 

lehetőségek tükrében .  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

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 Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata. 

Előadó:  Huszár Gábor Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

Előadó:,Huszár Gábor polgármester, 

   dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 
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 2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Városi Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt,jegyző 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

 

3./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

4./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ módosítása. 

Előadó:dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati Szabályzatának kiegészítése. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

6./ Napirendi pont: 

Honismereti Klub beszámolója, Helytörténeti pályázatok elbírálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

7./ Napirendi pont: 

A Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítása. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal beszámolója és vagyonátadási jelentése. 

Előadó: dr.Dancsecs zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

A Kistérségi Társulás átalakulása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

A Társulás által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása (SZEOB, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

 

 

13./ Napirendi pont: 

Kérelem a mozi működtetésével kapcsolatban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

Magyarlak Község Önkormányzatának kérése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Tankerület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

16./ Napirendi pont: 
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Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

 

17./ Napirendi pont: 

Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

18./ Napirendi pont: 

Pályázatok kezelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

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

 

19./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése”  

 (KEOP-1.2.0/09.11pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

 

20./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

 

21./ Napirendi pont: 

Európai Terület Társulás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

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

 

22./ Napirendi pont: 

3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

 

 

23./ Napirendi pont: 

Sztg. 090/65 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat:   2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

24./ Napirendi pont: 

Ingatlanrész értékesítés Sztg. 484/44 hrsz. (Viniczay Tibor) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

 

25./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás . 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 31. számú melléklet 

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

 

26./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt lakások vásárlása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 32. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

27./ Napirendi pont: 

A Művelődési ház udvarán levő szaletlik állapotával kapcsolatos tájékoztatás. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 33. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

28./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 34. számú melléklet 

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

 

29./ Napirendi pont: 

Bérleti szerződés módosítási kérelem (Cser Tamás kérelme) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 35. számú melléklet 

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

 

30./ Napirendi pont: 

A SZET. Szentgotthárdi Kft. 2012. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 36. számú melléklet 

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

 

31./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm kft működésének finanszírozása. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 37. számú melléklet 

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

 

32./ Napirendi pont: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi beszámolója . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 38. számú melléklet 

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

 

33./ Napirendi pont: 

Kapcsolatfelvétel máriapócs Önkormányzatával 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 39. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

34./ Napirendi pont: 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 40. számú melléklet 

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

 

35./ Napirendi pont: 

Őrség határok nélkül Leader Egyesület tagdíja 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 41. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 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 27-én ünnepelte a Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi és 

Helytörténeti Múzeum fennállásának 30. évfordulóját. Jubileumi ünnepségsorozatunkhoz 

kapcsolódott a Múzeum új állandó kiállításának megnyitó programja, amelyen Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző úr köszöntötte a jelenlévőket. 
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Április 27-én Máriaújfalu városrészen sor került a Kápolna szentelési ünnepségére, amelyen 

Dr. Sütő Ferenc képviselő úrral, a településrészi önkormányzat vezetőjével vettünk részt. 

Május 29-30-án városunkban tartózkodott Maren Kormann asszony, illetve Zsembera Gábor 

úr, akik Szentgotthárd energiavárossá nyilvánításának feltételeit, körülményeit vizsgálták. A 

folyamat lezárultával Szentgotthárd városa Magyarországon elsőként megkapta az 

energiaváros minősítést, amelyet május 30-án egy sajtótájékoztató keretében jelentett be 

Maren Kornmann asszony. 

Május 29-én este került sor a Liget LED világításának átadó ünnepségére, ahol személyesen 

köszöntöttem az érdeklődőket.  

Május 2-án egy fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Refektóriumában.  

Május 2-án találkoztam a Cotech Kft. vezetőivel. 

Május 4-én elballagtak a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium végzős diákjai, majd a következő héten megkezdték érettségi, valamint 

szakmai vizsgáikat.  

Május 5-én tartottuk Gotthárd napját. Az ünnepség keretében ebben a teremben helyeztük el 

Matthias Gusner festményeinek reprodukcióit, amelyek négy heiligenkreuzi-szentgotthárdi 

apátot ábrázolnak. Rendezvényünkre ellátogatott Dr. Veres András megyéspüspök úr is, aki 

felszentelte a képeket. Hivatalunk három legjelentősebb termét elneveztük azokról a 

szentgotthárdi apátokról, akik munkásságukkal tevékenyen hozzájárultak a ciszter szerzetesi 

élet és a város fejlődéséhez. A Díszterem Robert Leeb nevét, a 17-es terem Fritz Alberik 

nevét, a polgármesteri tárgyaló pedig Reutter Marian nevét kapta.  

Május 7-én került sor a Tótágas Bölcsőde felújítási munkálataihoz kapcsolódó szerződés 

aláírására.  

Május 8. és 12. között Dr. Haragh László képviselő úrral, Labritz Béla képviselő úrral, 

valamint egy kisebb küldöttséggel németországi testvérvárosunkba, Walldürnbe látogattunk, 

ahol részt vettük a hagyományos Fény- és virágfesztiválon.  

Május 8-án került sor az első félévi Közös Érdekek Kerekasztala programra a Szentgotthárdi 

Civil Fórum szerevezésében. Szentgotthárd Város Önkormányzatát Vadász József képviselő 

úr és Dömötör Sándor képviselő úr képviselte, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal részéről pedig Szép Renáta civil referens vett részt a programon.  

Május 14-én Róka Bernadettel folytattam megbeszélést a City Cooperation projekttel 

kapcsolatban.  

Május 15-én részt vettem Alsószölnökön a Natúr Park Akadémia rendezvényén 

Május 16-án Budapesten tárgyaltam. 
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Május 17-én Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tanulmányi 

kiránduláson vett részt a Kis-Balatonnál. 

Május 21-én a Cotech Kft. vezetőivel tárgyaltam,energetikai befektetésekről. 

Május 22-én a gáttal kapcsolatban folytattam megbeszélést ahol Labritz Béla is jelen volt. 

Május 24-én részt vettem az Ipari Park közgyűlésén. Örömmel jelenthetem be, hogy 

elkezdődnek az ipari parkban a beruházások. A magyar oldalon építkezés is folyik. 

Május 28-án előadást tartottam a REG-NET projekt keretében megszervezett  

„A közös stratégiát szolgáló határon átnyúló területfejlesztési fórum előkészítése” című 

konferencián. 

 

Május 29-én Dr. Takács Árpád úrral, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatójával tárgyaltam a Hármashatár mentőcsapat felállításának lehetőségeiről.  

 

Vannak még örömteli hírek, az Országos Főépítészi Kollégium a XIX. Országos Főépítészi 

Konferencia megrendezésére 2014. augusztusában Szentgotthárdon kerül sor. ű 

A következő örömteli hír,hogy az elmúlt szerdán Sárváron a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

tartott befektető barát települési programot, ha jól tudom 22 település volt meghívva 

előadóként.Örömmel jelenthetek két olyan eseményt mely Szentgotthárdra nézve, igencsak 

dicsőség, az egyik ,hogy Szentgotthárd elnyerte a Befektető Barát Település elnevezést és 

Szentgotthárd ezentúl viselheti ezen települések logóját, ezenkívül Nagy Rita, aki prezentálta 

az előadást , a legjobb előadás díjat kapta. Ezúton is gratulálunk az előadáshoz.Természetesen 

ezen cím melyet a város kapott csak előnnyel járhat a pályázatok megítélésénél.  

 

14:13 órakor Labritz Béla képviselő megérkezett az ülésre. 

 

Vadász József: a két ülés közti anyagban van egy olyan rész, mely érzékenyen érinti a 

Szentgotthárd által elnyert 300 M Ft-ot,mely különböző fejlesztésekre ill. felújításokra 

fordítható. Köztudott, hogy a mi képviselők a sját területünket körbejárva feltérképeztük 

azokat az égetően fontosnak ítélt felújítási munkákat igénylő helyszíneket. Ezen bejárások 

alapján összeállt egy lista. ez azokat a munkálatokat tartalmazza melyeket halaszthatatlanul el 

kell végeznünk. Ennek a költségvetése 134 M Ft-ot jelentene a 300 M Ft-ból. Erre az 

előterjesztésben egy 40 M ft-os keret van elkülönítve. Amit az erőforrás bizottság 83 M Ft-ra 

felemelt a javaslatában, összevonva a ravatalozók felújítására ill. az utakra fordítandó 

összegeket. El kell jutnunk oda, hogy a köztudatban is pozitív hangulat legyen, mindenki 

értékelné a felújításokat ill. érezné hatását. 

 

Huszár Gábor: egy gondolattal visszatérnék Vadász képviselőtársam felvetéséhez. A 2013. 

évi út-híd karbantartási keret,mely független a 300 M Ft-tól, a költségvetésünkben beállított 

összeg  kb. 15 M Ft, és a 2013.évi vízkár elhárítási keret ,amiből az árkolásokat ill. a 

vízlevezető csatornákat megtudjuk csinálni az 10 M Ft. Tehát 25 M Ft ezekre a munkálatokra 

a költségvetésünkben is be van állítva. Az elmúlt években örültünk ha 5 M Ft –ot bele tudtunk 

tenni a költségvetésbe. Ezt tessék hozzáadni a 83 M Ft-hoz, így már 108 M Ft tulajdonképpen 

a keretünk ezekre a munkálatokra. Azt gondolom ez egy tisztességes összeg. 

Biztos vagyok benne, hogy fogja érzékelni a lakosság is a pozitívumokat melyeket az utóbbi 

időben a város elért. Az volt a javaslat, hogy vonjuk össze a két keretet, és ne címkézzük be 
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őket. Ez egy jó döntés lenne. Most ne döntsük a 83 M Ft felett, nézzük meg az árajánlatokat 

az útfelújításokra, vizsgáljuk meg együtt mik azok amik esetleg kimaradnának ill. amiket még 

be lehet emelni a programba. Határozzunk úgy, hogy legyen összevonva a két alap,és ha kell 

nézzük meg mi az ami még elvégezhető munka ebből a pénzből. 

 

dr.Sütő Ferenc: A máriaújfalui kápolnaszentelésen Virányi Balázs képviselőtársunk is ott 

volt, aki a hangosításban volt nagy segítségünkre, így én itt is szeretném megköszönni 

munkáját. Ill. a városrészeket érintő út ill. járda felújítási keret kapcsán aggódva olvastam az 

előterjesztést, melyben Máriaújfalu városrész nem szerepelt. Időközben egyeztettem Fekete 

Tamással, aki elmondta, hogy jelenleg a városrészen a legfontosabb beruházás a 

szennyvízberuházás, mellyel kapcsolatban én most egy rövid tájékoztatást szeretnék kérni a 

pályázat jelenlegi állásáról.  

 

Huszár Gábor: a legrövidebb összefoglaló az, hogy a pályázat bent van, befogadára került. 

Azért nincs bent a városrész a felújítási mukalistában, mert ha a szennyvízpályázat elindulna, 

akkor a megnyert összegből a járdafelújításra is jutna. Természetesen ha nem kerül kedvező 

elbírálásra, akkor azonnal át kell értékelni a listát, mert a városrészi járdafelújítás 

halaszthatatlan. 

 

Labritz Béla: a polgármesteri beszámolóhoz lenne kiegészítenivalóm. A mechatronikai 

központtal kapcsolatban Veszprémben volt egy környezetvédelmi fórum, ahol neves 

szakemberek vettek részt, mivel a 25 000 ember lehetősen megnöveli a kommunális hulladék 

mennyiségét. És itt fontos volt, hogy milyen jó döntést hoztunk mikor a hulladékgyűjtési 

rendszerünkön változtattunk és áttértünk a szelektív gyűjtésre. 

Az első pár hét tapasztalatai pozitívak, pozitívan állt hozzá a lakosság, a hulladékgyűjtő 

edények ill. zsákok olyan tiszták,hogy gyakorlatilag nem sok mindent kell velük csinálni, 

mindössze szétbontani papírra,műanyagra és fémre. Jól halad Szentgotthárd és a térség. 

A szerződések elkészítése folyamatban van, úgyhogy a 3. negyedévben már mindenkinek új 

szerződése lesz. 

 

 

Dömötör Sándor: több dologra szeretnék reagálni.  

A tegnapi bizottsági ülésünkön 83 M Ft-ot javaslunk, hogy ezt szeretnénk felújításokra 

fordítani. Irodavezető úr próbálta érzékeltetni, hogy ha több munkát egyben rendelünk meg, 

esetleg még kedvezményes árajánlatokhoz is juthatunk. Mindenképpen szeretném 

megemlíteni a Rábatótfalui városrészen a járdaépítés ismét kimaradt a sorból. De ugyanezt 

mondhatnám Zsidán a panzióhoz vezető útfelújítása is. Szeretném kérni, hogy a 

költségvetésben betervezett összegből azokra a helyekre koncentráljunk, melyek a most 

felállított listából kimaradtak. Fontos , hogy ezek a munkák eredményesen és tartósan 

legyenek elvégezve, kell egy felelős műszaki ember aki folyamatosan végigkíséri a 

munkavégzést. 

Még mindenképpen szeretném elmondani, hogy ha a következőkben bármilyen cég bármilyen 

megrendeléssel itt tartózkodik és felújítási munkálatokat végez,konkrétan gondolok most a 

vasútnál a P+R parkoló dolgaira,előzetesen legyen arra gondunk, hogy felhívjuk a kivitelezők 

figyelmét arra, hogy az ott területen működő vállalkozások ne szenvedjenek 

sérelmet.Konkrétan arra gondolok, hogy a Vándor Fogadó a teraszát nem tudja használni, 

mert oda vendég nem ül ki a teherautók miatt.  

 

Huszár Gábor: biztos, hogy oda kell figyelni a szomszéd legkevésbé való zavarására. 
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Virányi Balázs: egy kérdésem lenne, a két alap összevonása kapcsán, a javaslatban az 

szerepel, hogy „biztosítson az önkormányzat a meghatározott sorrendnek megfelelően”. Vagy 

lemaradtam valamiről, vagy még nincs ilyen meghatározott fontossági sorrend ami az 

összevont alapra vonatkozik. Mert a két alapra külön volt egy – egy sorrend, de egyben még 

nincs. 

 

Huszár Gábor: Fekete Tamás kollégám az ide terjesztettekből saját maga felállított egy 

bizonyos fontossági sorrendet. Amiről beszéltünk a pénzügyi bizottsági ülésen is. Emelett ott 

van az a 25 M ,és ezen belül az árajánlatok beérkezése során még bármi beemelhető, de biztos 

,hogy a jelenlegi sorrend kiemelt jelentősséggel bír,mert ezek nem tűrnek halasztást. 

 

Virányi Balázs: az én javasalatom volt az ülésünkön, hogy a hivatal határozza meg a 

sorrendet, hisz nekik van a legnagyobb rálátásuk arra, hogy melyik a legfontosabb. De most a 

kérdésem az, hogy ugyanaz a fontossági sorrend maradt, mint az összevonás előtt?  

 

Vadász József: valószínűleg kell még erről beszélnünk. Nem vagyok ennyire optimista, mint 

a polgármester úr, hogy ha összevonva rendelünk meg beruházásokat,úgy olcsóbb lesz, 

általában a gyakorlat azt mutatja , hogy egy beruházás a tervezetnél mindig többe kerül.  

A másik dolog, erről sürgősen beszélnünk kell, mert ha összevonjuk a két alapot, akkor már 

közbeszerzés hatálya alá esik. És tudjuk, hogy ami közbeszerzési eljárást igényel annak mire a 

szerződéskötését realizálni lehet az minimum 2-3 hónap. Ezt nagyon meg kellene sürgetni. 

 

dr.Haragh László: Virányi képviselő kérdésére reagálva, a bizottsági jegyzőkönyvben az 

ülésen elhangzott fontossági sorrend rögzítésre került, nem akartuk kiemelni, nem akartuk 

felsorolni a határozatunkban. A két alap összevonása pedig azért került szóba, mert nem csak 

utak építéséről, hanem a ravatalozók felújításáról is szó volt. Így ha összevonnánk akkor a 

műszaki osztály rugalmasabban kezelhetné ezt az összeget.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a Szentgotthárdi civil fórum több megmozdulásra is 

szeretné felhívni a lakosság figyelmét. Az egyik 31-én ,délután 17.00 órakor lesz a Ligetben, 

azokat a növényeket fogjuk elültetni,melyeket a lakosság ajánlott fel,ill. azokat melyeket a 

civil alapból vagy a városfenntartási alapból biztosítani tudunk. Sok szeretettel várunk 

mindenkit! 

A másik pedig a Kistérségi Forgatag, mely nyolcadik alkalommal valósul meg 

Szentgotthárdon. Június 8-án, 15.00 órakor kezdődik a városkapunál.  

Egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Nagyon jó, hogy ilyen nagy keret 

áll rendelkezésünkre felújítási munkálatokra, ugyanakkor meg kell említeni, hogy vannak 

civil szervezetek ill. csoportok a városban akik pár 10 ezer Ft-okra várnak. Amit nem kapnak 

meg, és mi itt 100 M Ft-ról beszélünk. Az a legnagyobb hibája a költségvetésünknek, hogy 

ezek a pénzek nem minden pillanatban ill. helyzetben állnak a rendelkezésünkre, ezért 

türelemre inteném azokat a szervezeteket kik pénzt nyertek, hogy megfogják kapni,csak 

jelenleg a város folyószámlája nagyon hiányos. 

 

Huszár Gábor: megerősítem ezt a gondolatot melyet a pénzügyi bizottság elnökasszonya 

elmondott. Egy elkülönített számlán kell kezelnünk a megnyert támogatási összeget. Ebből 

más célra nem lehet lehívni pénzt. Egy kis részét, amit a Belügyminisztérium engedélyezett, 

lehet működési célra felhasználni. Pillanatnyilag a város számláján 120 M Ft-nyi be nem 

fizette adótartozás van. Melyet inkasszókkal tudunk csak behajtani. Pillanatnyilag -120 M Ft-
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unk van a számlán. Ezért van az, hogy még azokat a megítélt néhány 100 ezer Ft-nyi 

összegeket sem tudjuk kifizetni,mert várjuk a május 31-i határidőt, mikor bejönnek azok a 

pénzek melyek a március 15-i adófeltöltésnél nem jöttek, kimegy a júniusi fizetés, és június 4-

e,5 –e után látjuk,hogy mi a helyzet. 

Ha nincs több hozzászólás,szavazás következik. Javaslom  a két ülés közti jelentést és a 

polgármesteri beszámolót elfogadásra azzal a módosítással, hogy a 40 és a 43 M Ft-os alap 

összevonásra kerülve egységesen kezelve kerüljön a műszaki iroda által meghatározott 

feladatok ellátására. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

89/2013. 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,azzal a 

kiegészítéssel,hogy a Jelentésben a „Szentgotthárdi városrészek út-, járda felújítási 

javaslatai”-nál  a rendelkezésre álló pénzügyi kertetek közül a  40 ill. 43 M Ft-os alapokat 

összevontan, egységesen kezelve a Városüzemeltetés által meghatározott feladatok 

ellátására kell felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés lehetőségei. Beszámoló 

az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és 

közfoglalkoztatásról.    

Előadó:  Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. 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,egyúttal 

köszöntöm Bartakovics Attila urat,a munkaügyi központ vezetőjét. Önöké a szó. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy gondolatot szeretnék felvetni. A munkaügyi központ 

elénk tárta azokat az információkat melyeknek birtokában van ,és a bizottsági ülésen 

elhangzott azaz információ miszerint tényleges adataik csak arról vannak ami a munkaügyi 

központon keresztül mennek. Tehát a munkanélküliség csökkentése is. Szeretném ha ezentúl 

esetleg a nagyobb munkáltatók, mint Opel, mint Allison is meg lenne kérdezve. Elhangzott, 

hogy ők közvetítő cégeken keresztül vesznek fel embereket, és fejlesztenek létszámot.  

 

Huszár Gábor : nem új ötlet ez. A foglalkoztatók időről időre megvannak kérdezve, a baj az, 

hogy nem mindig adnak ki ilyen adatot.  

 



14 

 

dr.Haragh László: az előterjesztésből látszik, hogy 1,5%-kal csökkent a munkanélküliség 

nagysága egy év alatt, ez nem egy rettentően nagy szám, de mégis látszik, hogy elindult 

valami a városban az iparfejlesztés és a munkahelyteremtés útján. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

90/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A 

munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtéslehetőségei. Beszámoló az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és a 

közfoglalkoztatásról.” című beszámolót.Köszönetét fejezi ki a munkanélküliség kezelésében 

részt vevő intézményeknek és szervezeteknek. Köszönetét fejezi ki a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltségének az 

önkormányzat folyamatos tájékoztatásáért, az önkormányzati közfoglalkoztatásban nyújtott 

segítségéért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható fejlődés adta 

lehetőségek tükrében .  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

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, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Csak 

felolvasom azokat a programokat, melyek a Zöld Szentgotthárd programhoz kapcsolódnak : 

közösségi kertek, Zöld Szentgotthárd cím odaítélése, energiahatékonyság javítása, Zöld 

Intézmények Program,ternelői piac, 0 hulladék program, helyi versenyek, fenntartható 

mezőgazdaság fogalmának szélesebb körben való elterjesztése.  

Mind olyan programok, melyek hosszútávra próbálják a várost pozicionálni abban, hogy a 

térség vezetője legyen. Hisszük azt, hogy a térségünk és az ország is csak akkor jár helyes 

úton ha ezt az utat követi. 

 

14:56 órakor Bartakovics Attila elhagyta a termet. 

 

Virányi Balázs: csak egy kiegészítés mely a bizottsági javaslatban is szerepel,miszerint 

kimaradt az Arany János Iskola törekvése, ők is részt vesznek a „Vesd bele magad!” 

programban. Ezzel kiegészítve javasolnám elfogadásra. 

Még egy gondolat, ez a program mi a városunkban elindult ritkaság az országban, és igazán 

büszkék lehetünk rá. 
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Huszár Gábor: természetesen mondtam volna az iskolát, de próbáltam úgy tenni, hogy 

beleolvasom, és ne tűnjön úgy, hogy kimaradt a beszámolóból. Szavazás következik,a 2.pont 

a kiegészítéssel együtt, ill. figyelem rendeletalkotás is következik! 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

91/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Fejlődésért Szentgotthárdon” program végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte 

és elfogadja azzal, hogy a beszámolót ki kell egészíteni azzal, hogy az iskolák közül 

az Arany János Iskola is részt vesz a gyermekeknek kiírt  „Vesd bele magad” 

programban. 

 

Határidő: azonnal 

következő beszámoló időpontja: 2013. novemberi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi mezőgazdasági 

termelők tevékenységének segítése érdekében 

b) segítséget nyújt ahhoz, hogy Szentgotthárdon illetve Szentgotthárd térségében 

kialakult mezőgazdasági terményfeldolgozókban a szentgotthárdi termelők is 

lehetőséget kaphassanak; ezen túlmenően pályázati lehetőséget keres ahhoz, hogy 

gyümölcsfeldolgozásra alkalmas berendezés beszerzésre kerülhessen elsősorban 

helyi vállalkozás számára, esetleg önkormányzati tulajdonban;   
c)  koordinációs segítséget kíván adni ahhoz, hogy a Szentgotthárdon helyi termelők 

által megtermelt gyümölcs vagy zöldség illetve hullott gyümölcs (pl. alma) 

felvásárlása ismét beindulhasson – ehhez megfelelő vállalkozást keres; 

d) további önkormányzati földterület bocsát rendelkezésre közösségi kertek céljára, 

különösen őshonos gyümölcsfák telepítése céljából azért, hogy a későbbiek során 

ezekből a gyermekétkeztetésbe is kerülhessen gyümölcs; 

e) együttműködési megállapodás kötését kezdeményezi a szentgotthárdi Kertbarát 

Egyesülettel; 

f)    kapcsolatfelvételt kezdeményez és segítséget kér az Agrárkamarától, amivel 

elsősorban a pályázatokhoz való csatlakozást lehet elősegíteni; 

g)    kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 

hogy a most kialakítás alatt lévő, a helyi mezőgazdasági termények feldolgozását 

biztosító projekt beindulása után a szentgotthárdi termelők is kedvező lehetőségeket 

kapjanak saját terményeik feldolgozására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester [a), b), d-f) pontok vonatkozásában] 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző [b), d-f) pontok vonatkozásában] 

   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető [c) pont vonatkozásában] 

   Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető [a), d-f) pontok vonatkozásában] 
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   Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető [a) és f) pontokban] 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

17/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletét 

a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata. 

Előadó:  Huszár Gábor Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor : erőforrás bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. Ha nincs 

hozzászólás,szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

92/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárd 

Város Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi 

Tanács tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett 

tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi erőforrások vezető. 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

Előadó:,Huszár Gábor polgármester, 

   dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

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,elfogadásra javasolja. Ha nincs 

hozzászólás,szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 



17 

 

93/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú 

határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2013. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzata Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a 

„Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról” 

című napirendet a 2013. szeptemberi Képviselő-testületi és Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 

 2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Városi Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt,jegyző 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van e hozzászólás? 

Kardosné Kovács Márta Mária: mi nem tárgyaltuk, de jómagam észrevételezném, hogy 

korábban a civil szervezetek meg voltak kérdezve, és a beszámolójuk ehhez az anyaghoz volt 

téve, itt csak megemlítés van, hogy mely civil szervezetek foglalkoznak ilyen feladatokkal. 
Örülnék ha a jövőben a beszámolók itt lennének előttünk. 

 

dr.Dancsecs Zsolt: korábbi években valóban így volt, idén is meg lettek kérdezve, de úgy 

gondoltunk ilyen formán elég megosztanunk az információkat.  

 

Virányi Balázs: nem érzem ezt problémának hisz a civil szervezetek amúgy is minden évben 

beszámolnak az éves munkájukról, melyben leírják, milyen tábort szerveztek stb. 

 

Huszár Gábor: nem biztos, hogy a civil szervezetek örülnének annak, hogy ha még külön ide 

májusra is egy beszámolót kellene készíteniük. Ha nincs több hozzászólás ,szavazás 

következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

94/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Városi 

Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi  ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársainak, 

a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a gyermekjóléti feladatokban részt vállaló 

szentgotthárdi civil szervezeteknek a 2012-ben végzett munkájukért. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás ill. 

kiegészítés, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

95/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtár részének nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy  

- 2013. július 22-től 2013. augusztus 02-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 

illetve 2013. július 15-től július 19-ig és 2013. augusztus 05-től augusztus 09-ig 

mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől 

péntekig, 13.30 és 17.00 óra között,   

- a Múzeum április 1-jétől november 1-jéig a nyári időszakban is keddtől 

szombatig 11.00-től 15.00 óráig tart nyitva. 

Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a nyitva tartásokról a megfelelő tájékoztatást 

biztosítsa.   

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 

 

4./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ módosítása. 

Előadó:dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

96/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum kérelmét elfogadja és az intézményi SZMSZ módosítását az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Molnár Piroska igazgató 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Könyvtárhasználati Szabályzatának kiegészítése. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

97/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtár – és Múzeumhasználati Szabályzatát az Előterjesztés 1. sz. Melléklete 

szerinti módosítással elfogadja, és felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a jelenlegi 

Szabályzatot a múzeum használati szabályzattal egészítse ki. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 
 

6./ Napirendi pont: 

Honismereti Klub beszámolója, Helytörténeti pályázatok elbírálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

98/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honismereti Klub 

tevékenységéről szóló beszámolót megismerte. 

A Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum közösen végzett tevékenységét 

megköszöni, további kitűzött feladatokhoz kitartást és sok sikert kíván. 
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Külön köszönetét fejezi ki az új, helytörténeti kiállítás megvalósításáért Molnár Piroska 

igazgatónak.  

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd 

Helytörténeti Krónikása 2013.” címmel ismeri el a 2013. évre kiírt helytörténeti 

pályázatra beadott „Polgári leányiskola Szentgotthárdon” című pályamunkájukért  

- Sömenek Dóra, Forján Anett, Offner Martina tanulókat 

A Képviselő-testület köszöni és elismeri Szakáli János: „Az utolsó napok az utolsó 

községben” című pályamunkáját. 

A Képviselő-testület elrendeli mindkét munka közzétételét Szentgotthárd Város 

honlapján.  

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismét helytörténeti 

pályázatot ír ki diákok és felnőttek számára egyaránt. A pályázati felhívás elkészítésére, 

a pályázat lebonyolításának koordinálására az Önkormányzati és térségi erőforrások 

csoportot kéri fel. 

 
Határidő:  a felhívás megjelentetésére: 2013. június 30. 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor  László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

7./ Napirendi pont: 

A Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítása. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

99/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási Hivatal kialakításával 

kapcsolatban 2012. október 31-én létrejött megállapodás módosítását az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a Széll Kálmán tér. 11. épületben jelen 

szerződésmódosítással átadott további 3 helyiség a továbbiakban közös használatú (Közös 

Önkormányzati Hivatal – Járási Hivatal) helyiségként működik. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

8./ Napirendi pont: 

Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

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, elfogadásra javasolják méghozzá a 1.pont „B” 

variációját ill. a 2.pontot. Ha nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

100/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek nyári 

étkeztetését 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő időszakban 44 munkanap 

időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, maximálisan 

515.240,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 24 %-os 

támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek 

megfelelően csökken. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

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

önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést  Nagy Bálint László 

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

gyermekétkeztetés biztosítására 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő 

időszakban 44 munkanap időtartamban, 650,- Ft/gyermek/nap összegben.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

9./ Napirendi pont: 

Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, mégpedig azzal a 

kiegészítéssel, hogy a 140 000 Ft a Brenner kápolna és a kethelyi temető közötti út javítására 

fordítódjon. 

 

Vadász József: azért  jó ez a javaslat, mert érezhető, hogy a Brenner kápolna látogatottsága 

szép számmal megemelkedett az előző évekhez képest.   
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Huszár Gábor: nincs bent a határozati javaslatban, de ha biztosítok mindenkit arról, hogy ha 

ez az összeg nem elég akkor Fekete Tamás az út-híd alapból hozzáteszi a maradék összeget. 

Ha nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

101/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hársas-

Patak menti Földtulajdonosi Közösség által Szentgotthárd Város Önkormányzata 

költségvetési elszámolási számlájára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2013. évben 

átutalt 140.842- Ft-ot a Brenner Kápolna és a kethelyi temető közötti út javítására kerüljön 

felhasználásra.  

  Ezen összeg Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében módosításként átvezetésre kerül. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

  Somorjainé D.Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal beszámolója és vagyonátadási jelentése. 

Előadó: dr.Dancsecs zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor : pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Van e kiegészítés? 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ilyen előterjesztést 

nem szoktunk év közben tárgyalni, most azért került sor rá, mert megszűnt a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal és létrejött a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 

Apátistvánfalvával együttesen. És emiatt egy jogi megszüntetésre került sor, el kellett 

számolni 2 hónap pénzügyi költéseivel, le kell zárni, mint egy évet, és a következő pontban 

egy új költségvetést fogadunk e, melyben már összevonásra kerül a két település éves 

gazdálkodása. Ebben a pénzügyi irodának és a hivatalnak nagy munkája van, hiszen ez olyan 

mintha egy teljes évet kelett volna zárniuk. Ezúton is szeretném ezt a munkát megköszönni, és 

természetesen támogatom a határozati javaslatot. 

  

15:20 órakor dr. Haragh László távozott a teremből,15:22 órakor pedig visszatért az ülésre. 

 

Huszár Gábor: tény és való, a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal megszűnt és a következő 

pillanatban létrehoztuk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt. De, hogy ez 

pénzügytechnikailag, hogy valósult meg, az ebből a rövid előterjesztésből nem látszik.  

Emögött óriási munka van, egy teljes apparátus több hetes munkája van amögött, hogy ezt így 

hivatalosan át tudjuk vezetni. Úgyhogy őszinte köszönet ezért. 

Ha nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
102/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint,  a vagyonátadási jelentését 

az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

A Kistérségi Társulás átalakulása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Többször volt szó arról, 

hogy a többcélú társulások nem szűntek meg a automatikusan a törvény erejénél fogva. 

Ha nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

103/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és ezzel a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 01. 

hatálybalépéssel, az Előterjesztés 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

12./ Napirendi pont: 

A Társulás által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása (SZEOB, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
104/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2012. számú és az 

51/2013. számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel 

párhuzamosan a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító 

Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, valamint a 

kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                         Kovács Tiborné igazgató 

                         Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 3. számú 

melléklet szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

Sohárné Domiter Edit intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 5. számú melléklet szerint, valamint 

a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

előterjesztés 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

Fábián Béláné intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Kérelem a mozi működtetésével kapcsolatban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, kiegészítéssel. Kérem 

elnökasszonyt ismertesse. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: tulajdonképpen 1 hónappal ezelőtt döntöttünk a mozi 

működtetését illetően és a SZET Kft. –t ruháztuk fel ezzel a feladattal. Úgy gondoltuk 

bizottsági ülésen, hogy nem kellene minden hónapban ebben a kérdéskörben döntenünk, a 

SZET Kft. minden jogkör birtokosa, döntse el ő, hogy a mozi működtetésével kapcsolatban 
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milyen módosításokat ill. intézkedéseket tesz a jövőben. Egyik álláspontunk az volt, hogy 

tegyen meg mindent a SZET Kft. is , hogy esetleg egy nagyobb marketing kifejtésével, 

nézőszám növekedést érhessen el. A város költségvetése nem engedi meg sajnos, hogy 

minden hónapban módosítgassunk és újabb összegeket ítéljünk meg vállalkozási célokra. 

Javaslatunk, hogy a SZET Kft. a saját hatáskörében próbálja meg ezt a problémát megoldani. 

 

Virányi Balázs: ez nem volt ilyen egyértelmű a bizottsági javaslat, mert én például nem 

szavaztam meg. Egy hónappal ezelőtt a testület előtt volt az összes anyag, tehát az a 

szerződéstervezet is melyet a SZET a vállalkozóval aláírt, meg az előre vetített üzleti terv és 

még sok más egyéb. Amiből egyértelműen látszott, hogy 1,5 M Ft-nyi veszteséggel még így is 

számolni kell.  Tehát ha döntött legutóbb a testület a vállalkozóval aláírt szerződéstervezetről 

is, akkor most is illendő lenne a témával foglalkoznunk. A bizottság egy olyan döntést hozott, 

hogy „a SZET Kft. folytasson tárgyalásokat a vállalkozóval az együttműködést illetően”,azt 

gondolom enélkül is folytatnak tárgyalásokat. Az lenne segítség a SZET Kft-nek, ha a 

tulajdonos önkormányzat ebben a szituációban kimond bizonyos dolgokat. 

 

 

Vadász József: azt tudni kell, mert még nem hangzott el, hogy annak idején a testület és a 

SZET megállapodott a vállalkozóval egy bizonyos összegben, amit a vállalkozó most 

megemelt havi 60 000 Ft-tal, hogy csak ennyiért tudja e elvállalni. Nem hiszem, hogy helyes 

út ezt megszavazni, mert ennyi erővel minden hónapban jöhetne ilyen kéréssel a vállalkozó. A 

SZET-nek is törekedni kell, hogy ne függjön a vállalkozótól.  

A másik dolog, hogy 1,5 M Ft-nyi veszteséggel számol a SZET Kft. egy bizonyos 

nézőszámmal. Én úgy tudom, hogy ezt a bizonyos nézőszámot a mozi jelenleg 2 hét alatt 

tudta hozni. Biztos, hogy az újdonságnak is betudható, de akkor is úgy gondolom, hogy ez a 

nézőszám tartható lesz a jövőben is. 

 

Huszár Gábor: ezért vagyok én is annak a javaslatnak a pártján, hogy a SZET folytasson 

tárgyalást a vállalkozóval. A cél, hogy a mozi minél jobban működjön, minél jobban érdekelté 

téve azt a vállalkozót aki több éve viszi a mozit azzal a munkatárssal együtt akinek szíve lelke 

ez a gépészeti technika. Ezt próbáljuk erősíteni. Ha véletlenül előállna az a helyzet, ami miatt 

ez nem működhetne így, akkor kell nekünk egyértelműen döntést hozni.  

 

Virányi Balázs: a nézőszámot én óvatosan kezelném, mert a jelenlegi mutatók egy 30%-os 

kihasználtságot mutatnak. A szentgotthárdiak és a környékbeliek tisztában vannak azzal, hogy 

van egy mozink, és ha több 10 ezer Ft-ért szórólapozunk, akkor is csak ők lesznek tisztában a 

mozi meglétével. Ezzel csak azt sugalnám, hogy szerintem nincs akkora tartalék a környéken 

amit marketinggel lehetne mozgatni.  

A másik dolog, miután én is támogatom a mozi működését, működtetését, de azt se felejtsük 

el, hogy a SZET-nek azaz elsődleges célja, hogy el tudja látni jól a városi feladatokat. És 

annak ez egy része. 

 

Huszár Gábor: nem baj ám, hogy erről mi most beszélgetünk. A reklám jól jön 

Szentgotthárdnak. Ha nincs több hozzászólás, szavazás következik, a pénzügyi bizottság 

javaslatával együtt.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

105/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozi üzemeltetésére a SZET 

Szentgotthárdi Kft-vel kötött üzemeltetési megállapodást változatlan formában fenntartja 

azzal, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő többletköltség (további  1 fő Vállalkozó 

általi foglalkoztatása) fedezete a SZET Szentgotthárdi Kft. belépő jegyek eladásából származó 

bevétele, azzal a megjegyzéssel, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. folytasson tárgyalásokat a 

vállalkozóval az együttműködést illetően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Takáts József, SZET Kft. ügyvezető 

 

Huszár Gábor: a két ülés közötti polgármesteri beszámolóban talán lehetett érzékelni, hogy 

olyan dolgokat modtam el, melyek tényleg csak minden ellenérzés nélkül a pozitív oldalra 

tehetők. Nem nagy szó és nem sikertörténetként kell elkönyvelni, de mégiscsak olyan dolgok 

történtek Szentgotthárd környékén , ipari parkban, intézményekben , magában a városban 

amire fel-fel kapják a fejüket azok akik figyelmmel kísérik a mi sorsunkat.   

Jegyző úr jelezte nekem, hogy néhány perccel ezelőtt jelent meg a hivatalos hír, hogy 

bejelentették, hogy Magyarország ellen megszüntették a túlzott deficit eljárást. Vagyis 

javasolják megszüntetni. Ez az ország szempontjából óriási jelentőségű. 

 

14./ Napirendi pont: 

Magyarlak Község Önkormányzatának kérése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen- 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

106/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarlak Község 

Önkormányzatának kérését – hozzájárulás gyermekétkeztetéshez - fedezet hiányában nem 
támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Tankerület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

 Bizottsága/  
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Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta. Az előterjesztésben olvasható , hogy a 

kezdeményezés támogatása semmilyen anyagi ill. tárgyi eszköz ráfordítással nem jár az 

önkormányzatnak. Javaslom az elfogadást.  

Ha nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

107/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát működtető önkormányzat 

támogatja azt a kezdeményezést, amely szerint a Rábagyarmati Általános Iskola a következő 

tanévtől már a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola tagintézményeként működik tovább. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

16./ Napirendi pont: 

Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, és javasolja az 1.pontot elfogadásra, mely arról 

szól,hogy nem tudjuk fedezet hiányában a kérelmet támogatni. Lehet, hogy van egy 

félreértelmezett gondolat. Nem 300 000 Ft-ot kérnek, a jelzőrendszer kerül ennyibe. De ők 

bármennyi támogatás elfogadnak. Had tegyek én egy olyan javaslatot, hogy egy 50 vagy egy 

100 ezer Ft erejéig mégiscsak támogassuk a kezdeményezést, hisz a fennmaradó összeget az 

egyesület megpróbálja környező településektől megszerezni. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: tulajdonképpen a kezdeményezést támogatjuk, tényleg 

lehet, hogy félreértettük. Mert 300 000 ft-ot sajnos a városi költségvetés terhére nem tudunk 

megszavazni, hisz nincs tartalékunk. Ugyanakkor a civil alaphoz is benyújtható egy ilyen 

támogatási kérelem.  

Amit én a bizottsági ülésen is elmondtam, van nyitott Leader pályázatunk ahol át kellene 

gondolnunk , hogy mit lehetne ehhez hozzátenni. 

 

Huszár Gábor: értem a felvetést, de nem járható út. Június 22-én a táblának a templom előtti 

járólapok között, a 3 gránittáblának letéve ott kell lenni, mert jönnek a zarándokok. Késünk ha 

az előbbi felvetés szerint járunk el.  

 

dr. Haragh László: azért szeretnék hozzászólni, mert mindig elhangzik szinte minden 

testületi ülésen, hogy a vallási turizmust támogatnunk kell, és mennyire fontos. És most 

amikor egy kisebb összegű támogatást kérnek elutasítjuk őket? Polgármester úr felvetését 

támogathatónak érzem, 100 000 Ft-os összegben. Ha kell én magam javaslatként felteszem. 
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„Az évezred legnagyobb vallási projektre” olvasható az előterjesztésben,és sok sok 

lobbimunkával érték el, hogy egy mellékágként Szentgotthárd is becsatlakozzon. 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság elnöke bejavasolta a 100 000 ft-ot, Én pedig kiegészítem 

azzal, hogy a működési céltartalék terhére. És máris bent van a fedezet. 

 

Vadász József: ez rettentő nagy munkát jelentett az egyesületnek, hogy be tudta hozni 

Szentgotthárdra. Én nem a város költségvetését használnám fel erre, én az egyhavi 

tiszteletdíjamat szeretném erre a célra felajánlani.  

 

Huszár Gábor: ezt én is megtenném, csak nekem nincs tiszteletdíjam. 

 

dr.Sütő Ferenc: csak hangsúlyozni szeretném azt a munkát amit az egyesület végez a vallási 

turizmus területén. Nagyon fontos lenne, ha a projekt megvalósulna. 

 

Huszár Gábor: nem beszélve arról, hogy napirendi pontként felvettük a „Kapcsolatfelvétel 

Máriapócs Önkormányzatával” című előterjesztést, aminek épp a célja az, hogy ezres 

nagyságrendben hozzunk ide zarándokokat.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy félreértést szeretnék eloszlatni, szó sincs arról, hogy 

nem szívesen támogatjuk a kezdeményezést. Csak arról van szó, hogy a költségvetésben nincs 

ennyi tartalékunk sem. Június 24-ig semmiképp sem,vagy megítéljük de majd nem tudjuk 

kifizetni? 

 

Huszár Gábor: én láttam a terveket. 3 gránittábla valamilyen gravírozási technikával ellátva. 

Ezt nem az egyesület fogja elvégezni, az egyesület megrendeli a munkát. És a teljesítés után 8 

nappal kell fizetni. Én hiszem azt,hogy június végén lesz annyi pénz a számlán, hogy az 

összes megítélt támogatást kitudjuk fizetni.  

 

Virányi Balázs: én nem szeretném ha működési céltartalékot terhelnénk ezzel az összeg is, 

így csatlakoznék képviselőtársamhoz,én is szeretném felajánlani egyhavi tiszteletdíjamat. 

Igaz, hogy az a helyzet van, hogy tiszteletdíjakat sem tudja város fizetni hónapok óta, de 

gondolom én, hogy a vállalkozóval majd meg lehet állapodni. Tehát én is felajánlom egyhavi 

bruttó képviselői tiszteletdíjamat erre a célra. 

 

dr.Haragh László: a 100 000 Ft-os javallatot fenntartom és az egyhavi tiszteletdíjamat 

természetesen én is felajánlom.  

 

Huszár Gábor: megolfjuk a kérdést. Van 3 tiszteletdíj felajánlás, és ami esetleg hiányzik a 

100 000 ft-hoz akkor én azt a polgármesteri keretemből kiegészítem. Ha nincs több 

hozzászólás, szavazás következik, a javaslattal együtt. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

108/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keresztény Megmozdulásokért 

Egyesület kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja azzal, hogy az összeg Vadász József,  Virányi 

Balázs és Dr. Haragh László képviselők által felajánlott egy havi képviselői tiszteletdíjából és 
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a 100.000.- Ft-ból még hiányzó összeg a polgármesteri keretből  kerüljön kifizetésre. Az 

összeget a Pénzügy a számlák bemutatása után átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

17./ Napirendi pont: 

Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. 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,egy kis módosítással. 

Kérdezem az elnököket kívánnak e hozzászólni? 

 

dr.Haragh László: a kis módosítás,egy nagyon fontos dolog. Szeptemberben újra tárgyaljuk 

a kérdést, és szeptemberig most megoldjuk az ügyelet kérdését. Az ügyelő orvos kollegák 

számára azt az összeget javasolja mindkét bizottság, amelyre igazgató asszony szerint szükség 

van a helyzet megoldásához.  

Az ügyeletről szeretnék egy pár szót szólni. Az ügyelet nem a világűrből csöppen ide. Hús-

vér emberek akik az egészségügyben a maguk havi 170 óráját ledolgozzák. És utána ügyeleti 

szolgálatot vállalnak, plusz munkaként. Lehet, hogy szenteste,lehet, hogy újévkor, húsvétkor, 

de mindenképpen olyankor mikor más pihen és a családjával tölti az időt. Ezek az emberek 

nem a semmiért kapják ezt az ügyeleti díjazást, bizony igen-igen kemény és nagy vállalást 

tesznek. Saját maguktól vonják el a pihenésre szánt időt. És sokszor az ügyeleti szolgálat 

igénybevétele nem fedi le azt a jelzőt, hogy sürgősségi. Ezt is figyelembe véve 

javasoljuk,hogy az ügyeleti díj emelést a testület szeptemberig mindeképpen fogadja el.  

 

Huszár Gábor: a pénzügyi bizottságnak egy plusz információ.A kistérségi polgármesterek  is 

támogatják az emelést,és lakosság arányosan beszállnak a költségbe. Ha nincs több 

hozzászólás, szavazás következik, a javaslattal együtt. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

109/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg egyetért azzal, hogy az 

orvosi ügyeletet ellátók bérezését 2013. július 01. időponttól meg kell emelni. Ehhez – a 

lakosságszám arányos finanszírozás elvet figyelembe véve – 2013. év II. félévére várhatóan  

(1.5 M) Ft többlettámogatást biztosít a Rendelőintézet Szentgotthárdnak a működési 

céltartalék terhére azzal, hogy a béremelés és az ellátás formájának hosszú távon való 

biztosítása érdekében egyeztetni szükséges a kistérség önkormányzataival és a szeptemberi 

testületi ülésre a végeleges megoldás érdekében előterjesztést kell készíteni.  
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Határidő: azonnal, egyeztetésre: a júniusi rendes testületi ülésig 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Csiszár Judit intézetvezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető. 

 

 

18./ Napirendi pont: 

Pályázatok kezelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja,kiegészítéssel. Ha nincs 

hozzászólás, szavazás következik természetesen a módosítással együtt. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

110/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázatírói feladatok ellátása 

kapcsán egyetért azzal, hogy kötődjön keretszerződés a pályázatírás megvalósítására a SZET 

Szentgotthárdi Kft és az önkormányzat között. A feladat ellátásának forrását meg kell keresni 

úgy, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft . egy fő pályázatíró alkalmazását biztosítani tudja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

19./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna hálózat kiépítése”  

 (KEOP-1.2.0/09.11pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

 
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

111/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) című pályázat (Máriaújfalui szennyvízhálózat építésez)  

önkormányzati projektrészének megvalósításához szükséges önrészt -18.791.983,- Ft- a 

fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

20./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, és a „B” variációt javasolja elfogadásra. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: elég hosszasan tárgyaltuk az előterjesztést. Felháborodást 

is váltott ki belőlünk, hogy ezek szerint évek hosszú során kb. 150 M Ft-tal támogattuk a 

Szombathelyi Fürdőt.  Mikor állandó napirenden van a saját fürdőnk támogatásának kérdése. 

Az előterjesztésben pedig az van, hogy egy osztalékról mondunk le azért, hogy a 

Szombathelyi Termálfürdő tovább tudjon működni. A határozatban az szerepel , hogy  ha a 

legnagyobb tulajdonos lemond erről az osztalékról akkor mi is,de véleményem szerint a 

jövőben ez az út nem járható.  

 

Huszár Gábor: Szombathelyen holnap van a testületi ülés, ezért van feltételes módban a mi 

határozatunk is.  

 

dr.Haragh László: akkor csak azt szeretném mégegyszer megerősítve hallani, hogy ha mi 

ilyen támogatást nyújtunk akkor ezt egy más formában például pályázatok útján vissza fogjuk 

kapni? 

 

Huszár Gábor: ez így van. 

 

Labritz Béla: én a határozati javaslatot támogatom,de úgy, hogy kérjük garanciát arra, hogy 

visszafogjuk kapni támogatás formájában.  

 

Huszár Gábor: le van írva, „szentgotthárdi osztalék összegével megegyező mértékben 

hozzájárul Szentgotthárd Város Önkormányzata egyes pályázati projektjeinek 

megvalósításához”. 

 

Vadász József: gyakorlatilag olyan pénzről vitatkozunk ami nem is pénzünk nekünk. Mióta 

VasiVíz működik, még osztalékot nem fizetett. Bizonyos törvényi előírások változtak, ezért 

ez csak egy technikai lépés, hogy osztalékként nevezte meg ezt az összeget amin mi most 

vitatkozunk. Tudni kell, hogy nekünk a VasiVíz Zrt.-ben 4,5 %-os részesedésünk van, soha 

nem tudnánk elérni, hogy pénzt vegyünk ki ha a VasiVíz legnagyobb részvényese, 

Szombathely, nem járulna hozzá. Virtuális pénzen vitatkozunk.  

 

Huszár Gábor: Ha Szombathely nem járul hozzá, akkor az összes többi kistulajdonos nem 

tudná elérni még összefogva sem, hogy osztalékot fizessen a VasiVíz. Kérek mindenkit, hogy 

felesleges vitát ne gerjesszünk.   

 

Virányi Balázs: csak annyit fűznék hozzá, hogy most tulajdonképpen elvekről vitatkozunk. 

Ez nem virtuális pénz, mert ha az lenne, elénk se kerülne.  
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Labritz Béla: nem szólnék én semmit akkor ha az előterjsztést nem értelmezném. Vastagon 

szedett betűvel van írva : „Szentgotthárdnak járó osztalék összeg X Ft.”. Kész. Akkor most jár 

vagy nem jár? Ha nem jár akkor miért nem jár? Ha nem jár, miért nincs leírva?  

 

Huszár Gábor: azért jár, mert a legnagyobb tulajdonos így döntött, hogy járhat.  

 

dr.Reisinger Richárd: annyival pontosítanám az előbb elhangzottakat, ez lehet, hogy 

szokatlanul a korábbi évekhez , lett ez így technikailag kidolgozva, de mégiscsak  úgy 

értelmezem az előterjesztést, hogy volt egy osztalékról döntő taggyűlése vagy közgyűlése 

ennek a szervezetnek és helyesen fogalmaz az előterjesztés,miszerint járna ez a pénz. El lehet 

azt is fogadni amit a polgármester úr mond, hogy ez az időközbeni jogszabályváltozások miatt 

kellett, hogy így legyen, és olyan értelemben virtuális pénz, hogy erre a korábbi évek 

gyakorlatai alapján Szentgotthárd nem számíthatott volna. Így most „talált” pénz lenne. De 

gondolom én, hogy a társaság menedzsmentje számol ezzel az összeggel, és azt is el tudom 

fogadni, hogy valamilyen módon, ha nem is készpénzként, de a város érdekébe bocsájtja. 

Viszont ennek érdekében mégiscsak módosításra szorul a határozati javaslat utolsó bekezdése. 

Mert ha jól értem mi a VasiVíz-zel ezekben a pályázatokban konzorciális viszonyban 

vagyunk. Gondolok itt a farkasfa pályázatra például. 

 

Fekete Tamás: nincsenek benn. 

 

dr.Reisinger Richárd: annyival lehetne módosítani, hogy megfelelő garanciákat kapjon a 

város, hogy a várost egyébként terhelő kötelezettségeket csökkentené ez a 10 M Ft.   

 

Huszár Gábor: még egy fontos mondat, ami elhangzott bizottsági ülésen is. Ez csak a 2013-

as évre vonatkozik. Itt a legnagyobb tulajdonosnak 2014-ben lépni kell. Ha nincs több 

hozzászólás, szavazás következik, a „B” variációról,kiegészítéssel együtt. 

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

 

112/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. 

vezérigazgatójának kérelméről a következő döntést hozza: Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a VASIVÍZ Zrt-től kapott osztalékból 10 412 810 forintot biztosít a 

Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő működéséhez azzal, hogy a szükséges szerződés csak 

akkor írható alá és az összeg csak akkor utalható át, ha  

- Szombathely Város Önkormányzata is a VASIVÍZ ZRT-től kapott osztalékának 

teljes összegét ugyanerre a célra fordítja és az összeget ténylegesen átutalja, 

továbbá 

- a VASIVÍZ Zrt. vállalja, hogy a jelen határozattal számára átadott szentgotthárdi 

osztalék összegével megegyező mértékben hozzájárul Szentgotthárd Város 

Önkormányzata egyes pályázati projektjeinek megvalósításához - ehhez a 

megfelelő garanciát ad. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

21./ Napirendi pont: 

Európai Terület Társulás létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

113/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testülete, a korábban már meghozott 

döntéseit megerősítve, és azon túlmutatva kinyilvánítja, hogy megismerte az 

Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás 

létrehozásáról szóló egyezményt, valamint Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési csoportosulás alapszabályát.  

A Képviselő-testület a fenti dokumentumok ismeretében hozzájárul ahhoz, hogy 

Szentgotthárd város Önkormányzata az egyezmény-és az alapszabály-javaslat szerinti 

európai területi társulásban részt vegyen. 

Szentgotthárd város Önkormányzata kinyilvánítja azon akaratát, hogy az európai 

területi társulásban tagként részt kíván venni. Ennek első lépéseként az Önkormányzat 

elfogadja az általa megismert, az 1. pontban körülírt dokumentumokat, és 

felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, és vállalja, hogy a tagsággal együtt járó 

kötelezettségeket (pl. tagdíj fizetés) teljesíti, a pénzügyi kötelezettségeket éves 

költségvetésében megtervezi.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

22./ Napirendi pont: 

3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja a rendeletet. Ha nincs 

hozzászólás , szavazás következik, figyelem rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

18/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzata2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 



34 

 

23./ Napirendi pont: 

Sztg. 090/65 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

114/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 090/65 hrsz-ú, 

3444 m2 területű, kivett rét művelési ágú ingatlanban lévő 7/24 tulajdoni részarányát Fodor 

József Zsigmondné (sz. név: Mikos Éva Mária, an.: Kóczán Magdolna), 8420 Zirc, 

Alkotmány u. 41/B. sz. alatti lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 71.136.- Ft. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   
Az adásvételi szerződés megkötésének és a vételár megfizetésének határideje: A nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető 

elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási 

jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő 

elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő :a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

24./ Napirendi pont: 

Ingatlanrész értékesítés Sztg. 484/44 hrsz. (Viniczay Tibor) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta. Értékbecslőt kértünk fel, 2020 Ft / m^2 ,de a 

vevő ennek felét tudná kifizetni. Pénzügyi bizottsági ülésen én tettem egy javaslatot, és 1500 

Ft+ÁFA/m 2 áron ajánljuk ki az ingatlanrészt és ezt is tenném fel szavazásra. Ha nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

115/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 484/44 hrszú, 

7069 m
2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból kiméretésre kerülő, 

jóváhagyott területrészt  1500 Ft/m2 (mely Áfa-t nem tartalmaz) áron értékesíti  A területrész 

vásárlását kezdeményező félnek a határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell 
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arról, ha az alábbi feltételek alapján továbbra is fenntartja a vételi szándékát. Ebben az 

esetben  a szentgotthárdi 484/44 hrsz-ú ingatlan megosztását meg kell rendelhetni. 

A vevő fél feladata, kötelezettségei a szerződéskötés kapcsán: 

- az értékesítésre kerülő ingatlanrészen jelenleg haladó kb. 40X40 cm-es betonlapokból 

lerakott járdát át kell helyezni, a Kertvárosi úti járda nyomvonalában földfeltöltést is el kell 

végezni - valamint a járda csatlakozásának nyomvonalában a Kertvárosi úton a padkát le kell 

süllyeszteni. Ennek elkészítése a vevő feladata és költsége; a munka elvégzése előtt a 

Városüzemeltetéssel egyeztetni kell. 

- A vételáron felül az értékbecslés költsége és a telekalakítással járó összes költség (változási 

vázrajzok elkészítésének költsége, tulajdoni lap, térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés 

költsége) a fent megállapított áron felül a vevő felet terheli, ill. annak értéke az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet alapján történő 

értékesítéskor a vételár részét fogja képezni.  

Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali 

átvezetés költsége a vevő felet terheli. A képviselő-testület egyidejűleg a korábban 

ugyanezen ügylet kapcsán meghozott 253/2012. számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

25./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás . 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 31. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

116/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

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

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő 

felek közé Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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26./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt lakások vásárlása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 32. 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,megvan a maguk álláspontja. Az előterjesztés 

határozati javaslatában a számok rosszul vannak feltüntetve, de a végösszeg már jól. 22,2 M 

Ft-ról van szó.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária:hosszasan vitattuk a témát. Az a cég akivel szerződést 

kötöttünk egy évvel ezelőtt, már nem annak a tulajdonában van aki a kérvényt benyújtotta. 

Abban a szerződésben a másik fél kötelezettséget vállalt. Miszerint 2013 őszére kész 

lakásokat épít. Erre vonatkozóan kötbért is megállapítottunk. Mi a garancia, hogy megépíti? 

Ha arra sem méltattak minket, hogy az eladott cégének szerződését módosítsa? 

 

dr.Reisinger Richárd: nekem is ezek a fenntartásaim. Meg egy elvi problémám is van az 

előterjesztéssel kapcsolatban. A legfőbb érv az volna,hogy fizessen az önkormányzat 22,2 M 

Ft-ot egy magánvállalkozásnak annak érdekében,hogy ez a magánvállalkozás el tudjon 

kezdeni egy épületépítési projektet. Tulajdonképpen az önkormányzat adjon tőkeinjekciót egy 

magáncégnek azért, hogy azt a tevékenységet amire vállalkozott haszonnal tudja zárni.  

A másik dolog, hogy nem hiszem, hogy fontos az önkormányzatnak két lakást ennyi pénzért 

vásárolnia, mert azt véleményem, hogy az önkormányzat ennyiért saját maga is bele tudna 

kezdeni egy ilyen épületépítési akcióba. 

Én így az eredeti szerződéshez ragaszkodnék, és ha az nem teljesíthető akkor felül kell 

vizsgálni a további együttműködés lehetőségét.  

 

Huszár Gábor: Van egy évek óta használaton kívüli ingatlana az önkormányzatnak, amivel 

nem tudunk mit kezdeni. Az a telek csak akkor ér bármennyit, ha valaki megveszi és hajlandó 

rá építeni. Mert az önkormányzat célja az, hogy önkormányztai lakások épüljenek. És ha csak 

arról lenne szó, hogy mi 22,2 M Ft-ért csak két lakás vennénk,ugyanúgy nyomnám a nem 

gombot, mint bárki. De mi ezért a telekért cserébe kapunk 3 lakást. A pénzt mi csak akkor 

fizetnénk ki ha a lakások ténylegesen átadásra kerülnek. Tulajdonképpen 5 lakást kapunk 

ezért a pénzért.  Magam sem tudom mi a helyes, de fontolóra venném a kérdést.  

 

Dömötör Sándor: a vásárlás valóban 5 lakást jelent számunkra. Én azt nem mondom, hogy 

felejtsük el a múltat de a jelenlegi helyzetben költségelven tudnánk ezeket a lakásokat 

kiutalni. A minőségi lakáscserét kérőkkel lehetőségünk van, hogy a közel 50 igény kb. 1/3 

részét megmozgassuk. A  vállalkozónak most csak egy igérvényre van szüksége a bank felé, 

így én afelé hajlok,hogy hozzunk ma döntést az ügyben. Hisz a mi pénzünk csak akkor fog az 

ő rendelkezésére állni, ha az építkezés befejeződött és átadja a lakásokat. 

 

Huszár Gábor: még egy információ. Nyilván a szerződésbe be kell fogalmazni a garanciát, 

hogy akkor fizetünk ha ténylegesen készen vannak,de emellett be kell fogalmazni azt a 

garanciát is, hogy amennyiben ő bármelyik pénzintézetnél nem kapja meg záros határidőn 

belül azt az összeget ami az építés elindításához ill. befejezéséhez szükséges, akkor abban a 

pillanatban ez a javaslatunk hatályát veszti.  
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Felvetődött, hogy miért nem adjuk ezt az összeget a SZET Kft.-nek. Dönteni kell arról, hogy 

melyik utat járjuk.  

Az biztos, hogy ezeket a frekventált helyen lévő lakásokat üzleti alapon adhatnánk ki, az 

eldugott helyen lévő lakásokat pedig néhány 10 ezer Ft-ért tudnánk kiadni. Tehát nagyon 

nehéz a döntés. 

 

Vadász József: pont erről akartam beszélni. Azt mondjuk nincs nagy pénzügyi veszély 

ebben, de szerintem van. A bank elég komoly garanciákat kér a kölcsön fejében, általában 

ezek jelzálogok. A jelzálogot pedig biztosan bejegyeztetné mind a készülő épületre mind a 

földterületre.  

 

dr.Reisinger Richárd: akkor utalok az egy évvel ezelőtti szerződéskötésre. 3-szor került a 

testület elé a szerződéstervezet. Annak egyik kitüntett pontja volt a biztosítékok fejezet. Azon 

alkudozott a vállalkozó az önkormányzattal, hogy ha valami miatt nem valósulna meg ez a 

beruházás 2013 szeptemberéig, akkor mennyit fizet az önkormányzatnak a telekért. És végülis 

21 M Ft-ban állapodtunk meg. Az a helyzet, hogy a jelenlegi állás szerint szeptemberben a 

vállalkozó köteles volna az önkormányzat felé 21 M Ft-ot megfizetni. És akkor övé a telek. 

Így lenne az önkormányzatnak 21 M Ft-ja és ha ezt kiegészítenénk azzal a 22,2 M Ft-tal 

amiről most döntést szeretnénk hozni, akkor több mint 40 M Ft-ja volna az önkormányzatnak. 

Van a tulajdonunkban telek, ebből a pénzből meg lehetne építeni 5 lakást. Mégegyszer 

megfontolásra ajánlanám a határozatot. 

 

Huszár Gábor: ez így igaz lenne, és szép ha a vállalkozó kifizetné ezt a 21 M Ft-ot. De én 

jelenleg erre nem sok esélyt látok.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy maga a vállalkozó 

tudná megsegíteni a döntést ha annak idején azzal a bizonyos szerződésmódosítási 

kérelemmel ideáll, és garanciát ad arra ,hogy mit szándékozik tenni. Mert az a szerződés amit 

egy éve kötöttünk már nincs érvényben,nem ezzel a céggel kötöttük. 

 

Huszár Gábor: megnyugtató lenne ha az a döntés születne, hogy a testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a vállalkozóval tárgyaljon mindenre kiterjedően és júniusi ülésre hozzuk 

vissza? Hátha tud garanciákat hozni. Ha meg nem tudj a garanciákat adni akkor meg elvetjük.  

 

Virányi Balázs: az előbb azt mondtam, hogy bentragadhat a telek a konstrukcióban. 

Számomra nem azt jelenti, hogy földhivatali bejegyzés vagy jelzálog alá kerül, hanem szó 

szerint fizikálisan. Ha a mi telkünkre felépít egy félkész épületet, ami majd ott marad 

torzóként. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a szerződés szerint járjunk el, és kérjük a vállalkozótól azt, 

hogy mondja el, milyen szándéka van.  De jöjjön ide, mert így nem tudunk dönteni.  

 

Huszár Gábor: a tárgyalást el kell kezdeni.  

 

Dömötör Sándor : tudom, hogy az eddigi referenciamunkák nem jelentenek garanciát. De 

azért az fogadjuk el, hogy vannak ilyen munkái is. Én maradnék annál, hogy hozzuk vissza 

júniusra a döntést. 

 

Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

117/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete A „Szentgotthárd, József A. u. 

30. alatt lakások vásárlása” című előterjesztésnél nem hoz döntést -  kéri, hogy a júniusi 

testületi ülésre ez az előterjesztés kiegészítve az ingatlanra korábban megkötött szerződéssel 

kapcsolatos információkkal  kerüljön a testület elé. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

27./ Napirendi pont: 

A Művelődési ház udvarán levő szaletlik állapotával kapcsolatos tájékoztatás. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 33. 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,a baleset elkerülése miatt,azt javasolják, hogy a 

szaletlik lebontásra kerüljön. Megjegyezték azt is,hogy ezeket vissza kell építeni.  

 Ha nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
118/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd Kossuth L. 

u. 7. számú, 38. hrsz-ú ingatlan (Művelődési Ház) tulajdonosa az ingatlan kerthelyiségében 

levő ú.n. „szaletlik” bontását szükségesnek tartja azzal, hogy a déli és a keleti telekhatár 

mentén a meglévő kerítéssel azonos kialakítású kerítést meg kell építeni.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
 

28./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 34. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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119/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj: 

havi 3.985.-Ft 

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 13. A bérleti szerződés időtartama 

határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. júniusi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

 

Határidő: a meghirdetésre  azonnal, döntés előkészítése: következő testületi ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

 

29./ Napirendi pont: 

Bérleti szerződés módosítási kérelem (Cser Tamás kérelme) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési v. 

Előterjesztés : 35. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

120/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárd, Szentgotthárd, Széll K. tér 17. szám alatti, szentgotthárdi 30/A/1 hrsz-ú 

ingatlanban lévő 35 m
2
-es üzlethelyiségre vonatkozó Real-Sys Bt.-vel (9970 Szentgotthárd, 

Kethelyi u. 21. képv.: Cser Tamás beltag, cjsz.: 18-06-105078, adószám: 21583139-2-18) 

fennálló bérleti szerződés módosuljon és a bérlő a jelenlegi Real-Sys Bt. helyett a Real-Sys 

Plusz KFT. (2030 Érd, Madách Imre u. 8/A. ép. 1. cjsz.: 13-09-163405, adósz.: 24305110-2-

13, képviseli: Cser Tamás ügyvezető) legyen. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  1. pontban a Szerződés módosítására : 2013. 06.15. 

Felelős : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

30./ Napirendi pont: 

A SZET. Szentgotthárdi Kft. 2012. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 36. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Rövid évet zárt a SZET 

Kft., és rövid az előterjesztés. 

 

dr.Reisinger Richárd:alkalom van itt arra, hogy a SZET Kft. jövőjéről is beszéljünk. Látjuk, 

hogy a fő bevételi forrás a temetői feladatokból adódik. Azt várjuk a KFt-től,hogy ennél 



40 

 

kreatívabb és több kockázatot vállaljon,és teremtse meg az alapját egy olyan eszközkezelő 

cégnek amely aztán hosszú távon kiszolgálja a várost és a járást.  Olyan lehetőségek jöhetnek 

szóba, mint például a hulladékgazdálkodás, ilyen lehet a közétkeztetés közép ill. hosszútávon. 

Ilyen feladat lehet a városban felmerülő építőiparral kapcsolatos feladatok ellátása. Kiemelten 

az útépítésekkel. 

 

Huszár Gábor: meggyőződésem, hogy ezzel mindenki egyetért. A módjával és a 

hogyanjával vannak még gondok. Szó volt már például arról, hogy a máriaújfalusi 

szennyvízprojekt földmunkáiból is részt vállaljon a SZET, természetesen a megfelelő gép 

megvásárlása után.  

 

Takáts József: valóban így van ezzel egyet lehet érteni. Ott kell határt húznunk, hogy meddig 

tart a kreatívitás és hol kezdődik a felelőtlen gazdálkodás. A SZET KFt. bevételei és kiadásai 

közötti egyensúly nagyon kiélezett. Anélkül, hogy a tulajdonos ne folyna be aktívan a SZET 

Kft. életében nem várható áttörés. A temetkezés nem fogja eltartani a SZET Kft.-t. 

A másik dolog, hogy az ÖKV-tól átvevendő humánerőforrás állománnyal nem tudok 

szakmunkákat elvállalni. 

 

dr.Reisinger Richárd: röviden reagálnék, helyes a konzervativizmus, a mértéktartó 

gazdálkodás. Probléma lehet a humánerőforrás,de nem ismerek olyan induló vállalkozást 

amelybe bele születnek a szakemberek. Arra kell törekedni, hogy a SZET felruházza magát 

szakemberekkel.  

 

Virányi Balázs: ezek szép szavak és racionális egyet is értek. Egy dologról nem beszélünk, 

hogy ez a vállalkozás nem úgy indult mint a többi,hanem megörökölt egy komplett 

humánerőforrást ,megörökölt soksok nem kis problémát. Megörökölt ellátandó 

önkormányzati feladatokat. Úgy tud építkezni, hogy ebben megpróbál rendet tenni.  

 

Huszár Gábor: azon dolgozik mindenki, hogy a lehető legzökkenőmentesebb átmenet legyen 

és megoldjuk az örökölt problémákat. 

 

Takáts József: röviden reagálnék. Azok a munkaerő összetételével kapcsolatban is 

elhangzottak dolgok. Természetesen már átszervezésekkel próbálunk ezekben lépni, jövő 

hónap elejétől már élni fog. Mind a feladatellátás hatékonyságát mind a pénzügyi 

hasznosságot próbáljuk javítani. Próbálunk mind helyzetben versenyben maradni, például 

kivitelezésben. A semmiből nem lehet várat építeni,szerintem ez a kiindulási helyzet. 

 

Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

121/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2012. évi 73 ezer forint mérlegszerinti nyereség 

eredménytartalékba történő helyezéséhez. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Takáts József ügyvezető 

 

31./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm kft működésének finanszírozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 37. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

122/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Gotthard-Therm Kft. tartozásaiból Szentgotthárd Város Önkormányzata 30 millió forint 

összegű tartozást (működési költséget) átvállaljon a Támogatási Szerződés módosítása 

után. 

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 

87/2013. számú határozatát visszavonja. 

Határidő: a közlésre azonnal; a tartozásátvállalási megállapodások megkötésére 

folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

          Dr  Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

32./ Napirendi pont: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi beszámolója . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 38. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

123/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 69 940 000 Ft 

mérlegfőösszeggel és – 6 722 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A képviselő-

testület úgy határoz, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat a 6 722 000 Ft 

veszteséggel csökkentse az eredménytartalékot, a 2 865 000 Ft negatív társasági adóalapot 

határolja el.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

   Vass József ügyvezető igazgató 

 

33./ Napirendi pont: 

Kapcsolatfelvétel Máriapócs Önkormányzatával 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 39. 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. Ha nincs hozzászólás , 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

124/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hivatalos 

kapcsolatfelvétel történjen Szentgotthárd város önkormányzata és Máriapócs város 

önkormányzata között, melynek elsődleges célja a vallási turizmus területén történő 

együttműködés. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

34./ Napirendi pont: 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 40. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ha nincs hozzászólás , 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

125/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ A Vizuális Művészetek 

Kollégiuma nyílt pályázati felhívása” című pályázati dokumentáció elkészíttetésére 

felhatalmazza a Polgármestert azzal, hogy annak költségeire a pályázati támogatás nyújtson 

fedezetet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Takács Adrienn pályázati referens 
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35./ Napirendi pont: 

Őrség határok nélkül Leader Egyesület tagdíja 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 41. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ha nincs hozzászólás , 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

126/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őrség Határok Nélkül Leader 

Egyesület 2013. évi tagdíjára 150.000,- forintot hagy jóvá a működési céltartalék terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

 

III. EGYEBEK 

 

Dömötör Sándor: a Rákóczi u. , József A. utca egyirányúsításával azt szeretném kérni, hogy 

a Rákóczi utcától a Hunyadi utcáig szűnjön meg a parkolási lehetőség. Mert az 5 métert sem 

tartják be az útkereszteződéstől. Sürgősen ki kell tenni a táblát a balesetmegelőzés érdekében. 

Ill. ott van egy nagy kátyú is ami szintén balesetveszélyes. 

 

Vadász József: már egy hónapja jeleztem, hogy a Zsidai út és az Örökzöld út sarkán a réten 

építési törmelék található. Jelezte Fekete úr,hogy meg fog történni annak az 

elszállítása,kérdésem az, hogy mikor? Mert elhanyagolt állapotot mutat a környék.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a Mártírok út jobb oldalán lévő társasház lakói jelezték, 

hogy van egy szennyvízelvezetési probléma,melyet nem tudnak, hogy a lakáshoz tartozik 

vagy a városhoz. Meg kellene nézni, hogy ott törés van e vagy elfolyás. 

A másik felvetés, hogy az OTP és a Mártírok úti tömb között valamikor egy üzlet volt ,és ott 

van egy lebetonozott terület. Nem lehetne e ott egy hulladékgyűjtő szigetet kialakítani?  

És szeretném ezúton a kertbarátokat értesíteni arról, hogy ígéretet kaptam arra a műszaki 

irodától, hogy a Tótfaluba vezető útra kavics lesz hordva, és amikor ez megtörténik 

összefogással terítsük ezt el. 

 

Labritz Béla: teljes átszervezés alatt van a hulladékgyűjtési rendszer,és tudjuk, hogy a 

Mártírok út egy ilyen frekventált hely. 

Szeretném köszönetemet kifejezni a Rábatótfalui lakosságnak,mert ismét sikeres volt a 

hulladékgyűjtési akció. Összeget szándékosan nem közlök. 

Igaz e ,hogy az egyirányú utcában kerékpárosok közlekedhetnek forgalommal szemben? Az 

új KRESZ szerint igen. Kérésük az, hogy Rábatótfalu felől a kerékpárral érkezőknek ez 

nyilvánvalóan jelölve legyen,táblával,felfestéssel. Foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. 
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Köszönjük a két kocsi murvát,és kérünk még 2 kocsival annak érdekében,hogy az ott élők a 

kátyúkat betemethessék. Szeretném kérni, hogy egy 30-as táblát tegyünk ki a patakhíd mellé 

annak érdekében,hogy az elvégzett munkánk tartós is maradhasson.  

 

dr.Haragh László: én gyorsan végzek. Szeretném megköszönni a Brenner tér rendbetételét. 

Viszont kérésünk az lenne, hogy kb. két hetente nézzenek rá az illetékesek. 

 

Huszár Gábor: elfelejtettem a két ülés közti beszámolóban elmondani, biztos többen tudják 

már,hogy újabb pénz érkezett a házhoz. Nem más, pályázati pénz, társadalmi megújulási 

operatív program keretében kb. 105 M Ft-nyi támogatást nyertünk. Kezelője a Kistérségi 

Társulással együtt a Rendelőintézet ,természetesen vnnak partnerszervezetek. Rengeteg 

tevékenységi kör van amit ebben el kell látni, és megtudunk valósítani. Egy dolgot szeretnék 

kiemelni ami az úszótanfolyam indítása.   Ez a pénz 2 éven keresztül áll rendelkezésünkre. 

 

Polgármester Úr a nyílt ülést  18:03  órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 
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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

644-15/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2013. május 29-én 

14:49 órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 

      
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla (14:13 órától) , 

 Vadász József, 

 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, 

    Bartakovics Attila. 

 

Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:50 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


