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Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én
14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendégek:

.

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója,
TDM elnöke

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket, képviselőket, a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit valamint a Képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő kedves
szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet.
Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa.
Javasolja ,hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendi pontok közé a „VasiVíz Zrt.
Felügyelő Bizottságába tag delegálása” című előterjesztést.

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a „Befektetői kérelem” ill. „A
Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat
elbírálása” című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
47/2013. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé
- ,,Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása” és a ,,Befektetői kérelem”
című előterjesztések megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg
,,Befektetői kérelem” , valamint
„A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának beosztásának
ellátására kiírt pályázat elbírálása”
című előterjesztéseket.
-

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg:

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

2./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. évi munkáról,
tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben.
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 Város Önkormányzatának 2013. évi Külkapcsolati terve,
külkapcsolatok várható bővülése. A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai.
A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. A közvetlenül a szlovén
illetve az osztrák oldali területekkel való kapcsolatok új lehetőségeinek áttekintése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A SZEOB Alapító Okiratának módosítása
Előadó:, Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
2./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet
3. számú melléklet

3./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évi díjai
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet

4./ Napirendi pont:
Az idegenforgalmi feladatok ellátása
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet

5./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelme a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégium pályázaton részvételre
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet
6./ Napirendi pont:
A 2012.évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
7./ Napirendi pont:
2013. évi közbeszerzési terv, közbeszerzési szabályzat módosítása, a helyben központosított
közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet

8./ Napirendi pont:
7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet

9./ Napirendi pont:
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
10./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a
A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítás
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
11./ Napirendi pont:
SZMSZ. elfogadása
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
12./ Napirendi pont:
Közösségi kert program keretében haszonkölcsön szerződésekhez hozzájárulás
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Tófeji Zsolt ügyintéző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
13./ Napirendi pont:
Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.
alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
15./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet

16./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm kft kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
17./ Napirendi pont:
Vasivíz Zrt.Felügyelő Bizottságába tag delegálása
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
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 :
Február 28-án Szombathelyen tárgyaltam Papp László úrral, a Vasi Volán
vezérigazgatójával, majd a Kormányhivatalban aláírtam az 5000 fő feletti települések
adósságkonszolidációjára vonatkozó dokumentumot. Mind ismeretes Városunk 70%-os
adósságkonszolidációban részesült a tavalyi év végén keletkezett folyószámlahitellel
kapcsolatban.
Február 28-án, Zalaegerszegen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronika Központ
kommunikációs munkacsoporti ülésén Szép Renáta szentgotthárdi programkoordinátor vett
részt.
Március 1-jén Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral Sárvárra utaztunk, ahol a TISZK lezárásával és
végelszámolásával kapcsolatos utolsó egyeztető értekezleten vettünk részt az érintett városok
polgármestereivel és jegyzőivel közösen.

Március 1-jén Szentgotthárdon ülésezett a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központ, városunkat Koszár András tanár úr és Csanaki Jenő igazgató úr képviselte.
Március 7-én az Allison Transmission Kft. vezetőségét láttam vendégül. Elmondhatom ,hogy
az Allison mindent megtesz azért, hogy növelje a szentgotthárdi termelést.
Március 12-én, Szombathelyen részt vettem a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Nonprofit Kft. regionális S3 programdokumentum tervezésének indító
rendezvényén.
Március 12-én tiszteletemet tettem Körmenden a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
éves tiszti értekezletén.
Március 13-án eleget tettem a Bécsi Magyar Nagykövetség meghívásának és részt vettem a
március 15-i nemzeti ünnepi fogadáson.
Március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést tartottunk a Kossuth domborműnél és a Színházban. Ezúton is
gratulálunk a Széchenyi Iskola tanulóinak és tanárainak a színvonalas műsorhoz. Sajnos a
rossz időjárás miatt a Liget Led-világításának átadását – amelyet szintén erre az estére
terveztünk – későbbi időpontra kellett halasztanunk.

Március 16-án, Jakabházán a városrészi egyesület nőnapi rendezvényén Szentgotthárd Város
Önkormányzatát Labritz Béla képviselte.
Március 19-én Dusan Snoj főkonzul úrral tárgyaltam, az elkövetkezendő időszak közös
programjairól ill. lehetséges befektetőkről az ipari parkban.
Március 20-án Lyocell igazgatójával tárgyaltam , vázolta a gyár energetikai elképzeléseit.
Március 20-án, Szombathelyen részt vettem a GYSEV Zrt. sajtótájékoztatóján. Örömmel
jelenhetem ,hogy október 12-ig el fognak készülni azok a P+R parkolók amelyek a
villamosított vasúthoz köthetők.
Március 21-én, Szombathelyen folytattunk megbeszélést a buszpályaudvar projekttel
kapcsolatban.
Március 22-én Szombathelyen, a Herényiek Házában megrendezett Norvég Civil Alappal
kapcsolatos tájékoztató fórumon Dr. Takács Adrienn pályázati referens és Szép Renáta civil
referens vett részt.
Március 22-én ünnepelte a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület megalakulásának 45.
évfordulóját. A rendezvényen személyesen köszöntöttem az Egyesület tagjait és átadtam
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Díszoklevelét Pénzes Tibornénak, Monek
Kálmánnénak és Herczeg Zoltánnénak. Még egyszer gratulálunk.
Március 23-án Budapesten részt vettem az Országos Polgárőr Szövetség „100x100
Biztonság” - a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja Magyarország 100
településén a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására 2013-2014.
programindító fórumán. Belügyminiszter úr személyesen tartotta ezt a tájékoztatót. Örömmel
Jelenthetem , hogy Szentgotthárd tagja ennek a kezdeményezésnek.
Március 25-én Magyar László úrral, Takáts József igazgató úrral és Kiss Norberttel a Norvég
Alap lehetőségeiről folytattunk megbeszélést.
Március 25-én Kínából érkezett delegációt dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr
köszöntötte városunkban.
Március 26-án Jubileumi Bizottság ült össze, ill. mindkét bizottsági ülésen részt vettem.
Magyarország köztársasági elnöke Woki Zoltánnak, a Pro Natura St.Gotthard Civil
Összefogás Egyesület (PRONAS) alapító elnökének a környezetvédelem területén végzett
több éves kimagasló munkájáért a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Vas Megye Önkormányzata március 15-i ünnepségén Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerésben részesítette Pagonyné Mezősi Marietta
mérnöktanárt. Sebestyénné Németh Eszter ének-zenetanár részére a Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális tagozata elismerést adományozta. Tanárnők engedjék
meg , hogy szívből gratuláljunk. További jó munkát kívánunk!
Tisztelt képviselőtársaim, Önöké a szó!

Labritz Béla : március 7-én a Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács
ülésén vettem részt. Ahol átbeszéltük az elmúlt év költségvetését.
Ebben az évben elindul a hulladékudvar építési projekt, jövőre pedig átadásra kerül.
dr.Reisinger Rirchárd : kérem a polgármester urat nyújtson tájékoztatást a tekepálya
átépítéséről, lebontásáról, újjáépítéséről. Mert hozzám is és a teke szakosztály vezetőihez
ellentmondásos információk jutnak el. Igazak e azon hírek,miszerint már csak a finanszírozás,
tehát csak az új tekepálya építésének a technikai problémáit kell kidolgozni? Ha igen mik
ezen problémák és mikor indulhat el a beruházás?
Huszár Gábor : ebben én nem vagyok kompetens, hiszen a kézilabda klub kötötte a
szerződést. Annyi információm van, hogy még mindig nem egyértelmű ,hogy teljesen új
tekepálya épüljön vagy a régi felújítása lenne célszerűbb. Én a kézilabda klubtól azt az
információt kapom, hogy ezzel semmilyen probléma nincsen.
Egészen biztosak vagyunk abban, hogy július végére augusztus elejére az új tornacsarnok
átadásra kerülhet, az avató ünnepséget augusztus utolsó hétvégéjére tervezi a Kézilabda
Klub.
Kardosné Kovács Márta Mária : én a két ülés között előterjesztett anyaghoz szeretnék némi
kiegészítést ill. észrevételt tenni. A Diáksport Egyesület beszámolójával kapcsolatban innen
üzenném az elnök úrnak, sajnálatos, hogy évről évre elzárkózik a Diáksport Egyesület
működésének bemutatásától. Az Egyesület működik, még ha szerény költségvetéssel is, így
lenne miről beszámolni. Szeretnénk végre megismerni azt az áldozatos munkát melyet
folytatnak.
Más egyesületek is keresik a forrásokat a működésükhöz, fenntartásukhoz, és nem dacolnak
Javaslom a polgármester úrnak,hogy kezdeményezzen együttműködést, szeretnénk ha a
helyzet megoldódna. Határozati javaslatában a pénzügyi bizottság is kérte, hogy oldjuk meg a
fennálló helyzetet.
Szeretném kiemelni a Fürdő beszámolóját is. Az anyagában statisztikai adatokat közölt. 2011
a fürdőben 9902 fő volt , ebből a hotelből 3457 érkezett. 2012- ben az összesen érkezett
vendégek száma már 1000 fővel kevesebb a hotelből érkezők száma pedig 1500 fővel
kevesebb. A 2013-as évben eddig 7924 fő érkezett, ez újra kevesebb, és a hotelből érkezők
száma 55 fő. Ebből csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a hotel melytől a fürdő biztonságos
üzemeltetését vártuk, jelen tevékenységével kárt okoz, nem pedig hasznot. A hotellel való
együttműködés javítására többszöri próbálkozást tett a Fürdő vezetése, de a hotel vezetése
nem mutat hajlandóságot a helyzet megoldására. Javaslom a további egyeztetéseket a
tulajdonossal , a hitelezőkkel. Ezt a helyzetet orvosolni kell.
Huszár Gábor : ehhez csak egy kiegészítés. Annyi információ jutott el hozzám, mely nem
hivatalos, de mégiscsak a hotelt működtetőtől származik, felmondták a szerződést turisztikai
céggel, és újat kötöttek egy osztrák céggel. Tehát április közepétől csomagokban adják el a
fürdő jegyeket. Ez egy kis optimizmusra adhat okot.
Dömötör Sándor : a Diáksport Egyesület témájához szeretnék én is hozzászólni,nem értek
egyet elnök asszony véleményével. Kovács Úr szinte minden évben ezen információkat
juttatja el felénk, és nem változtatunk ezen a dolgon. Igaza van az elnök asszonynak abban,
hogy pályázni is lehetne, azonban én úgy gondolom, hogy a benyújtott pályázatok szűkösen
lettek az elmúlt évben támogatva. Egyetértek azzal, hogy ennyi pénzből az egyesületet
működtetni nem lehet.

Sőt annyi még elmondanék, hogy a tegnapi bizottsági ülésünkön nem született határozat az ez
évre tervezett támogatással kapcsolatban.
Huszár Gábor : hadd válaszoljak én az elnök asszony helyett. Idézni szeretnék a
beszámolóból: „Cél: A városi egyesületek részére utánpótlás nevelés / kézilabda, labdarúgás /
és a rendszeres sportolásra való ösztönzés!”
Annak én nem sok értelmét látom, hogy az amúgy is pályázatokon keresztül lehívott TAO
pénzből,még néhány 10 000 Ft-ot odategyünk azért, hogy ugyanazon tanárok,edzők akik
amúgy is ellátják az egyesületben az utánpótlás nevelést ,iskolai szinten is foglalkozzanak a
gyerekekkel. Ezért javasoltam és értek egyet az elnök asszonnyal, hogy nézzük át a Diáksport
Egyesület munkáját,nézzük meg, hogy hol vannak átfedések. Ami kifejezetten a Diáksport
Egyesületi program annak finanszírozására 100 és 100 lehetőség van. Semmi akadálya annak,
hogy pályázzanak. Inkább segíteni kell abban, hogy hogyan tudnánk a helyzeten és a
lehetőségeken javítani, nem pedig kritizálni a rendszert és leírni, hogy ebből a pénzből semmit
nem lehet megcsinálni.
Virányi Balázs : tulajdonképpen egyetértve, de kiegészítéssel, nem csak ez motiválta a
pénzügyi bizottság döntését. Ugye a beszámolóban le van írva, hogy ilyen minimális
költségvetési összegre nem lehet és nem is tudnak középtávú tervet készíteni, az
önkormányzati határozatot megfontolásra javasolja. Ezt mi nem tehetjük meg, mivel a pénz el
lett költve, így valamilyen munka folyik. Ezt kellene leírni, milyen munka folyik, és
középtávú tervet ha egyszer ennyi pénz van akkor erre kell készíteni. Ennek törvényi
,jogszabályi háttere van,ezért javasoltuk.
Huszár Gábor : amennyiben nincs több hozzászólás,szavazás következik.
A Képviselő-testület 8-1 arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
48/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. évi munkáról,
tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben.
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/

Kardosné Kovács Márta Mária : néhány gondolatban összefoglalnám az anyagot. Minden
évben napirenden van a téma. Az előterjesztés kiemeli azokat a feladatokat, melyeket a Civil
Szervezetek látnak el a városban, melyekhez az önkormányzat biztosít szerény forrást.
A Civil Alap is rendelkezésre áll. 2011 év óta ebből a civil szervezetek is kaphatnak
támogatást.
A civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységekről is beszámolunk, ill. kiemeli az anyag az
önkormányzat által biztosított lehetőségeket a civil szervezetek vonatkozásában. Ilyen a civil
referensi feladat. Vas megyében csak 3 városban van ez a feladat ellátva ilyen formában.
További ilyen melyet az önkormányzat biztosít, a civil iroda fűtése ill. árammal ellátása, az
önkormányzat helységében működtethetünk egy ilyen irodát.
A közfoglalkoztatási program keretében, közfoglalkoztatottat biztosíthat az önkormányzat,
mely fontos lenne a Civil Fórum vonatkozásában. A Civil Fórum kap egy laptopot mely
fontos az üzemeltetéshez.
Negyedévente sor kerül konzultációra a jegyző úr ill. a civil egyesületek képviselőivel, itt
lehetőség van kölcsönös megbeszélésre, lehetséges feladatok előrevetítésére.
A Szentgotthárdi Hivatal ill. a Civil Fórum megalkotta a 2013. évi cselekvési programját,
melyben kiemelt szerepet kap a Civil Alap felosztása. A Civil Alap felosztási szabályzata is
elkészült, ill. a cselekvési terv szabályzat, a pályázati adatlapok mind megtalálhatók lesznek a
honlapon. Az első pályázati leadási határidő április 12. lesz. Keressétek és pályázzatok!
dr.Sütő Ferenc: az előterjesztés áttanulmányozási kapcsán nem derült ki számomra az, hogy
bizonyos önkormányzati feladatok kiszervezése, gondolok itt elsősorban a kaszálásra,az idei
évben is úgy fog e történni,mint az eddigi években,tehát támogatásos rendszer formájában? A
városrészen működő egyesületek megkapják a feladatot, és el is végzik?
Huszár Gábor : természetesen, így van.
dr. Sütő Ferenc : ehhez kapcsolódóan lenne még egy kérdésem, hogy a civil alapban
szereplő összeg felosztási szabályzatát nem lehetne e úgy módosítani, hogy miután
megemeltük az Alapban szereplő összeget 4 millió Ft-ra, hogy az a 4 millió Ft meg lenne
osztva 2-2 millió Ft-os összegre és az egyik részére csak a városrészi önkormányzatok
pályázhatnának? Nem versenyezve úgymond a többi szervezettel.
Huszár Gábor : nyílván ehhez újabb előterjesztés kellene, nem gondolom,hogy jó útra vinni
az elvet mely alapján próbáljuk a civil szervezeteket támogatni. Amennyiben nincs több
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú ill. 8-1 arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
49/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2012. évi
munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő azonnal:
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Cziráky László elnök
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap
felosztásának 8. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja. azzal, hogy a pályázat
benyújtásának első határideje 2013. április 12.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi önkormányzatok elnökei
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9. számú mellékletben
található Pályázati kiírást a Civil Alapra vonatkozó célirányos pályázatok tekintetében
elfogadja - egyúttal a 10. számú mellékletben található Támogatásigénylő lapok
tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő támogatás igénylés feltételét azzal,
hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi Külkapcsolati terve,
külkapcsolatok várható bővülése. A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai.
A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. A közvetlenül a szlovén
illetve az osztrák oldali területekkel való kapcsolatok új lehetőségeinek áttekintése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
dr.Haragh László : csak kiemelni szeretném az 5 testvér város közül , 3 nevét akikkel élő a
kapcsolatunk, ezek Tarvisio, Walldürn és Izola. És megjegyezni, hogy a többi kevésbé
kötődik hozzánk. A bizottság jó iránynak tartja ,hogy a közeli településekkel tartsunk fenn
szorosabb kapcsolatot.
Kardosné Kovács Márta Mária: csak egy gondolat. Élő kulturális kapcsolatok is léteztek
Izolával és Tarvisioval, és 2012 ezek nem valósultak meg. Még egy dolog, hétfőn voltam egy
pályázati tájékoztatón, mely a Visegrádi Alapról szólt. A Visegrádi Alap vonatkozásában is

lehetne testvér városi kapcsolatokra pályázni, amennyiben a Visegrádi 4-ek közül lenne egy
testvérvárosunk. Nem tudom ennek a megfontolása nem szerepel e napirenden.
Huszár Gábor: A Visegrádi országok felé jelenleg nincs olyan kapcsolatunk, nincs még
olyan város mellyel testvérvárosi kapcsolatot lehetne indítani. De ha majd be tudjuk kapcsolni
valamely ország valamely települését, úgy természetesen semmi akadálya nem lesz, hogy
elinduljunk ezen a pályázaton. Nyitott az önkormányzat erre.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
50/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi külkapcsolati terv
végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és a melléklet szerint az Önkormányzat 2013.
évi külkapcsolati tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A SZEOB Alapító Okiratának módosítása
Előadó:, Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta,mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
51/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát módosító okiratát (az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint), valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
(az Előterjesztés 2. számú melléklet szerint) elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért

2./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta,mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja,
ill. a pénzügyi bizottság egy kicsiny módosítást tett a határozati javaslat 2. pontjára, miszerint
a „kedvezmények,mentességek” táblázatban az „ egy főre jutó jövedelem 125.001-„ esetén a
gondozási díj 800Ft/nap legyen. Ennek megfelelően arányosan változzanak a díjak a többi
kategóriában is. Egyébként minden másban elfogadja a javaslatot.
Kardosné Kovács Márta Mária: a pénzügyi bizottság ezt a javaslatot fogadta el, igaz nem
egységesen. A bölcsőde is a 775Ft/nap/fő összeget javasolta. Lehet, hogy a város
költségvetésén valamelyest ez segíteni, de nagyon kis mértékben. Azt is meg kell jegyeznünk,
hogy a legkisebbeket fogadó intézményünkben van csak ilyen formán térítési díj
meghatározva.
Virányi Balázs : és azt is meg kellene jegyeznünk, hogy az egy főre jutó 125.001 Ft feletti
átlagkeresetnél van ez a 775 Ft-ról 800 Ft-ra , 25 Ft-os emelés, az összes többinél sávosan
kevesebb.
dr. Haragh László: a bizottságunk tavaly sem lelkesedett az intézményi térítési díj
bevezetéséért, és az idén is kényszeredetten járultunk hozzá. Azt láttuk,hogy hasznosan
használták fel a pénzt, és a város terhein is könnyít, javasolnám , hogy ne tegyünk
különbséget, maradjon a 775 Ft-os térítési díj.
Huszár Gábor : egyáltalán nem különbség tételről van szó, de természetesen minden
javaslatot felteszek szavazásra. Ha nincs több hozzászólás , szavazás következik.
A Képviselő-testület 5-4 arányú ill. egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
52/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása
kapcsán a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja a
következőket::
1.1. 1.573,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását,
1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat a
„kedvezmények,mentességek” táblázatban az „ egy főre jutó jövedelem 125.001.”
esetén a gondozási díjat „800Ft/nap” összegben határozza meg. Ennek megfelelően
arányosan változnak a díjak a többi kategóriában is – 2013. május 01. napjától
alkalmazva.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás döntését
követően – a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját és a hozzá
tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletében is szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2013. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és térségi erőforrások v.

3./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évi díjai
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja.
Kérdezem a bizottsági elnököket van e hozzászólásuk?
dr.Haragh László: a bizottsági ülésen elhangzott kérdésem szeretném megismételni, hogy
miért tér el az infláció nagyságától egy – egy esetben az emelés mértéke? És ott meg is lett ez
válaszolva, hogy az üzemanyagok ill. a gépi eszközök ára jelentősebb mértékben emelkedett.
Huszár Gábor : köszönöm,hogy felteszi a kérdést,és meg is válaszolja. Amennyiben nincs
több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
53/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások 2013. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a
mellékletben meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2013. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások v.

4./ Napirendi pont:

Az idegenforgalmi feladatok ellátása
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolta
némi módosítással. Mindkét bizottságunk egyetértett azzal, hogy a költségvetésünkben
meghatározott összeg keretén belül kell maradni a TDM vonatkozásában. És egyéb más
esetben ha olyan program van,akkor külön pályázat benyújtásával éljen a TDM. Továbbá azt
is megszavazták a bizottságok, hogy a költségvetésünkben beállított 1 millió Ft-os összeg már
a 100 000 Ft-os éves tagsági díjat is magába foglalja.
dr.Haragh László: még annyit szeretnénk elérni, hogy a szervezet igyekezzen működési
körét tágítani. Meg is jelöltünk 3 olyan települést ahol kérjük a TDM bemutatkozását. Ezek a
települések Felsőszölnök , Kondorfa és Rönök,hisz rájuk is szükség van a szervezet
működéséhez.
Huszár Gábor : amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, a pénzügyi
bizottság javaslatával együtt.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
54/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a költségvetés terhére 1 millió forintot biztosít a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület számára ami a fizetendő 100.000.- Ft-os éves tagdíjat is
magában foglalja.
Ha olyan programot szervez melynek a város érdekében egy nagyobb költsége van,akkor
alkalmilag is forduljon a TDM kérelemmel az Önkormányzat felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit, TDM elnök

5./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelme a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégium pályázaton részvételre
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet
Huszár Gábor : erőforrás bizottság tárgyalta, amennyiben nincs kiegészítés, szavazás
következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
55/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma
3505 kódszámú felhívására „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” címmel
pályázatot nyújtson be.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.) pontban
meghatározott pályázat megvalósítására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:
Projekt megvalósítás:
Év.

2013.

Projekt teljes költsége (Ft)
Támogatás

Önerő

700.000,- Ft

70.000,- Ft

Önerő
forrása
intézményi
költségvetés

Fenntartási időszak:
A pályázatnak nincs fenntartási időszaka!

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató

6./ Napirendi pont:
A 2012.évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : belső ellenőri jelentésről van szó,mindkét bizottságunk tárgyalta.
Amennyiben nincs kiegészítés, hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
56/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „A 2012. évi normatív állami
hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvoda és Tótágas
Bölcsőde; a SZOI intézményegységei, a Városi Gondozási Központ, és a III. Béla Szakképző
és Kollégium vonatkozásában megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

7./ Napirendi pont:
2013. évi közbeszerzési terv, közbeszerzési szabályzat módosítása, a helyben központosított
közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja,
kérdezem van e valakinek hozzászólása.
Vadász József : a közbeszerzési bizottság tagjaként is érzékeljük, hogy szinte hetente ülünk
össze bizonyos döntéseket meghozni, mert egy 10 évvel ezelőtti rendeletben megfogalmazott
összeg alapján intézzük a közbeszerzéseket. Ami ma már nem számít jelentős összegnek,
javaslom legyen 1,5 millió Ft az értékhatár mely felett kelljen közbeszerzési eljárást
indítanunk.
Huszár Gábor : én is helyesnek tartom ezen emelést. Amennyiben nincs több hozzászólás,
szavazás következik. Figyelem rendelet alkotás is következik!
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
57/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóvá hagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként
feljogosított szervezet 2013. évi közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint – jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
4./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló Szabályzatot az
Előterjesztés 6. számú melléklete szerint a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá: a
beszerzéseknél 1,5 millió Ft értékhatár felett minden esetben legalább három ajánlat
bekérését követően a beszerzési munkacsoport hoz döntést..
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletét A helyben központosított
közbeszerzésekről szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
8./ Napirendi pont:
7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
Huszár Gábor : újabb rendeletmódosítás. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2013.(III .28.) önkormányzati rendeletét

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

9./ Napirendi pont:
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Hosszasan elemeztük az új rendszert. Önöké a szó!
Vadász József : Szentgotthárd egy olyan útra lépett rá,melyben más út nem létezik.
Napjainkban a környezetvédelem egy sarkalatos téma, ennek jelentős pontja a megfelelő
hulladékkezelés. Az előző testületi ülésen szó volt arról, hogy a lakosság teljes körben
tájékoztatva lesz, hiányolom, hogy ez még nem történt meg. Például a városrészeken.
A másik dolog,hogy a szelektív később pedig a szuperszelektív gyűjtést a szolgáltató egy 10
%-os díjcsökkenéssel honorálja, melyet én kevésnek érzek. Mivel a szuperszelektívitás
többlet munkával ill. költségekkel jár. Úgy gondolom ,hogy a lakosságot jelentősebb
árkedvezménnyel jobban lehetne ösztönözni.
Huszár Gábor : én nem olvasom ki ezt a 10 %-ot , ez változó lehet egyes esetekben. Ami a
tájékoztatást illeti, a társasházak képviselőinek ill. lakóinak már megtörtént a tájékoztatása, ill.
tudomásom szerint folyamatban vannak a szervezések melyek a városrészek lakóit szólítják
meg.
Labritz Béla : teljesen jogosak a felvetések, de mindaddig míg nincs szerződéskötésünk
addig semmit nem tehetünk,semmit nem közölhetünk nyíltan. A közbeszerzés lefolytatására
határidőnk február 25-e volt. Nyertest hirdettünk, de szerződéskötés még nem történt. Az
önkormányzati újságban megjelent a tájékoztatás, ill. a tömbházas övezetekben már zajlott
lakossági tájékoztató. A Müllex tájékoztatása szerint lesz átfutási idő is az átszokásra.
Ígértem, hogy tartani fogjuk a tavalyi árakat, kijelenthetem ez sikerült is, sőt akár további
díjcsökkenésre is számíthatunk. Természetesen részleteibe nem mennék bele.
dr.Dancsecs Zsolt : a bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy az április 1-i indulás esetleg
kicsit tolódik. Úgy tűnik tudjuk tartani az április 1-ét,megváltozik a rendszer a szelektív
gyűjtés hatályba lép. A Müllex elkészítette szórólapjait melyet minden háztartásba eljuttat,
nem csak újságban lehet majd erről olvasni. Még a Vadász úr felvetésére, mi árat ebben nem
tudunk meghatározni.
Virányi Balázs : a díjcsökkenést annak képében kellene érteni és értelmezni, ahol keletkezett
eddig 30 kg hulladék, ott eztán is ennyi keletkezik hetente, annyi különbség ha a szelektív
gyűjtést választjuk, akkor kevesebb fog jutni a lerakóba, a vegyes hulladék közé. Viszont a
lerakás költségét a következő években megemeli egy adó, mely tonnánként 12 000 ft többletet
jelent majd. Így több mint 50 %-os díjemelkedéssel kellett volna számolni a következő
években ha a rendszert úgy hagyjuk ahogy van. Örülök neki, hogy elindítjuk a rendszert. Ez
egy lépcsőfokát kell hogy jelentsen, vagyis előbb utóbb tudatos vásárlókká kell válnunk ami

azt jelenti ,hogy ha egy héten 30 kg hulladékuk jelentkezett eddig , akkor a vásárlásaiknál
majd vegyék azt is figyelembe ,hogy úgy is lehet vásárolni, hogy csak 20 kg hulladék
keletkezzen.
Dömötör Sándor : részben történtek már tájékoztatások. A családi házas övezetekben lakók
viszont még teljes információ hiányban szenvednek a témában. Azt is elfogadom,hogy amíg
nem kötünk szerződést nem tudunk információkkal sem szolgálni. De megígértük, hogy
lakossági fórumot fogunk tartani. A szórólap nem fog válaszolni ha valakinek kérdése van.
Ebben sürget minket az idő.
Huszár Gábor : köszönöm a konstruktív hozzáállást. Türelemre van szükség.
Labritz Béla : valóban a családi házas övezetekben kevés szó esett még a témáról, köszönöm
mindenki hozzáállását. Személyre szóló szerződést fog kötni minden egyes családi házzal a
Müllex, az ottani igényeket maximális figyelembe fogja venni. Senkire nem fognak semmit
ráerőltetni.
Igen el fogják szállítani a hamut, természetesen kihűlve, megfelelően kezelve vegyes
hulladékként. Minden lehetőségre nyitott a szolgáltató.
Huszár Gábor : amennyiben nincs több hozzászólás,szavazás következik. Figyelem
rendeletalkotás!
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 10/2013. ( III.28.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 41/2002. /XI.29./önkormányzati rendelet
módosításáról.
10./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a
A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítás
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta, minkét bizottságunk elfogadásra javasolja a
rendeleteket. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik,figyelem rendelet alkotás!
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 11./2013. (III.28.) rendeletét a lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 12 /2013. (III.28. ) önkormányzati rendelete

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

11./ Napirendi pont:
SZMSZ. elfogadása
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta,mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja a
rendeletet. Az erőforrás bizottság ülésén beszéltünk arról ,hogy a 79 § -ban van egy
változtatási javaslat a közmeghallgatásokkal kapcsolatban ,de a bizottság azt a javaslatot
fogadta el,hogy maradjon a jelenlegi rendszerben a közmeghallgatás. Amennyiben nincs
hozzászólás szavazás következik,figyelem rendeletalkotás!
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről.

12./ Napirendi pont:
Közösségi kert program keretében haszonkölcsön szerződésekhez hozzájárulás
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Tófeji Zsolt ügyintéző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
Huszár Gábor : pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Amennyiben nincs hozzászólás,szavazás
következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
58/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által
meghirdetett Közösségi kert program keretében a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott
haszonkölcsönbe ad a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 403/102
hrsz-ú ingatlanból 200-200 m2 területrészt Szunyog Szilvia Szentgotthárd, Zöldmező u. 33.,
továbbá Kovács József és dr. Klósz Beáta Szentgotthárd, Zöldmező utca 19. alatti lakosok
részére. A haszonkölcsön-szerződés 2013. december 31-ig szól – annak esetleges
meghosszabbításáról külön dönt a Képviselő-testület. A haszonkölcsönbe adott területet csak
kiskerti tevékenység folytatására lehet használni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Tófeji Zsolt ügyintéző

13./ Napirendi pont:
Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
Huszár Gábor : pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Többször volt már a
testület előtt, most azért van előttünk, mert igaz ,hogy zöld útja van a folyamatnak de
hivatalos szövegrészeknek bele kell kerülniük határozatunkban.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
59/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében levő Szentgotthárd
191/1. hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadására Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére, a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján.
- Szentgotthárd Várfos Önkormányzatának Képviselő – testülete a szentgotthárdi 191/1. hrszú volt határőr ingatlan átadását a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján,
önkormányzati szociális lakások kialakítása céljából kezdeményezi.
- A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 13. §. (1) bek. 9. pontja és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja
szerint „helyi közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, településrendezés”
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 191/1.
hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségeket, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontjának megfelelően.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

14./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.
alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta , mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja.
Ha nincs hozzászólás , szavazás következik.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
60/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a szentgotthárdi 2410 hrsz-ú,
természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 2346 m2 területű, ingatlanra Serfecz Tibor 9955 Szentgotthárd, Alkotmány u.
59. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 42/2013. sz.
testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért, a
Serfecz Tibor 2013. 03.12-n kelt 259-4/2013. ikt.számú pályázatában közölt fizetési
feltételekkel, amennyiben a Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv.
14.§-ban biztosított elővásárlási jogával nem él.
Az ingatlan tulajdonjoga csak a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet a vevő nevére.
Az ingatlan birtokába a Vevő csak a teljes vételár kifizetését követően léphet.
Amennyiben a Vevő a vételárat nem egyenlíti ki a szerződés szerinti határidőig, az
önkormányzat a szerződéstől elállhat.
Az adásvételi szerződés a fentieken túlmenően csak akkor írható alá, ha a Vevő vállalja a
szerződéskötés költségeinek megfizetését, az önkormányzat részére pedig az adásvételi
szerződés aláírásáig megfizeti az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány önkormányzat
által számlával igazolt költségeit. A szerződéstől való elállás esetén az önkormányzat a
költségeket nem fizeti vissza a vevőnek.

Határidő : a közlésre azonnal, szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló
nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

15./ Napirendi pont:
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester ,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
Huszár Gábor : pénzügyi bizottságunk tárgyalta, és a következő módosítással élne a
2.pontban, mely szerint előlegként
6 711 176 Ft-ot biztosít az önkormányzat a
közszolgáltató vállalat részére.
Virányi Balázs : mivel ezzel nem oldunk meg problémát csak egy ideig orvosoljuk,
javaslatom lenne, hogy 2 héten belül történjen egyeztetés arról, hogy a közszolgáltató majdani
likvid problémáit majd miből fogjuk kezelni. Az átalakulás kapcsán hozzányúltunk a

cégszerkezethez, így folyamatosan problémák fognak jelentkezni. Például szeptemberben a
folyószámlahitele lejár, így azt majd akkor rendezni kell. Erről már most kell beszélnünk,
hogy milyen forrást tudunk mögé tenni.
Huszár Gábor : az áprilisi testületi ülésre biztosan hozunk majd ezzel kapcsolatban anyagot.
6 711 176 Ft úgy jött ki, hogy az időarányos megállapított 16 233 000 Ft-ból kivontuk a
9 521 824 Ft-ot. Amennyiben nincs több hozzászólás , szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
61/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat részére a 2013. évben tervezett előirányzata terhére 6 711 176 Ft
előleget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé D.Zsuzsanna pénzügyi vezető
16./ Napirendi pont:
A Gotthárd-Therm kft kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
Huszár Gábor : pénzügyi bizottság tárgyalta, 20 millió Ft-ot javasol elfogadásra tagi kölcsön
formájában, kérem elnök asszonyt röviden ismertesse álláspontjukat.
Kardosné Kovács Márta Mária : A Gotthárd – Therm működését nagymértékben
befolyásolja, hogy milyen bevételei vannak és ehhez hozzájárul a hotel negatív hozzáállása is.
Kiemelném még, hogy folyamatos pénzügyi gondokkal küzd a Fürdő, nem tudja a költségeit
finanszírozni. A költségvetés tárgyalásakor is szó volt a folyamatos támogatásról ill. forrás
biztosításáról. Nem lehet ellehetetleníteni a működését. Mindenképpen fontos a működtetése,
így támogatásunk is.
Virányi Balázs : ezzel az állásponttal nem értek egyet. Arról van szó az előterjesztésben,
hogy a fürdőnek 32 millió Ft-ra lenne jelenleg szüksége, nem 20 millió Ft-ra. Ebből az fog
következni ,hogy 1-2 héten belül további pénzért fognak jönni, hisz nem tudnak mit csinálni.
Az a gond, hogy én elolvastam a fürdő 2013 évi tervét is, melyben egy 58 millió Ft-nyi
veszteséggel számolnak. Ha ehhez hozzáadjuk a mostani 32 millió Ft-ot akkor hatalmas
számot kapunk, melyet nem látok sehogy sem kezelhetőnek
. Ha a fürdőnek nem megy, akkor nekünk kell tulajdonosi döntéseket meghozni. Javaslatom
lenne, hogy miután a fürdő amúgy is úgy működik, mint egy költségvetési intézmény,
javaslom, hogy vonjuk be a fürdőt a önkormányzati pénzügyi kontrollba. Ez nagyban segíteni
a önkormányzat munkáját is. A másik javaslatom pedig az, Labritz és Sütő képviselőtársaim
támogatásával, hogy a szükséges 3 ajánlattevővel, szeretném kérni ezen döntés
meghozatalánál a név szerinti szavazást. Mert fajsúlyos kérdés.

Huszár Gábor : rossz a matematika. Az üzleti tervben szerepeltetett összegben természetesen
benne van a mostani kérés is. Egy biztos, a fürdő az általunk kért költségcsökkentéseket jól
hajtotta végre az elmúlt évben. Az is biztos, hogy a lejárt idejű tartozásait a fürdőnek kezelni
kell.
Nagy valószínűséggel visszaáll a régi rendszer, a fürdő külön szerződést kötött az utazási
céggel kik a vendégeket a hotelba hozzák. Kérdezem van e még valaki aki érdemben szót
kérne az előterjesztéssel kapcsolatban.
Vadász József: én próbáltam annak idején a kívülálló szentgotthárdi lakosok szempontjából
nézni a helyzetet, akkor úgy véltem a fürdő csak púp a hátunkra. Most, hogy mélyebb
rálátásom van a témára, a véleményem is megváltozott, ha fürdőnek nem nyújtunk mentőövet
akkor bezárásra kerül. Egy átszervezés lehet, hogy segít. Meggyőződésem, hogy a szállásadók
részesülnek a fürdő profitjából, mivel ők is kedvezményt is kapnak.
Virányi Balázs: úgy látszik nem tudatosul én miről beszélek, nem érdekel az ügyvezetés
engem a számok érdekelnek. A közgazdaság terében és a számok körében nincsenek csodák,
csak tények. A nem kötelező önkormányzati feladatellátás rovására megy a fürdő támogatása.
Még forrást sem jelöltünk meg, így miből adunk pénzt?
Ezért kérem az egyéni indítványom, hogy tervezni tudjunk valahogy.
Huszár Gábor : én is azt gondolom, hogy gondolkodásmód váltásra van szükség, az ilyen
hozzáállás megváltoztatására. Soha senki nem számolta ki, hogy a fürdő megléte mit generált
a városban. Az Allison vezetése kifejezetten kérte, hogy adjunk olyan turisztikai pluszt a világ
minden tájáról érkezőknek, hogy vigyék a hírünket, ennek a hatása mit generált, még senki
nem adta össze. Olyan fürdő kevés van, mely csak a pusztán az utcáról beérkező vendégekből
önfenntartó. Ha a szálloda hozta volna azt a vendégkört, melyet szerződésben is elvártunk,
akkor a fürdőnek nem lenne likvid problémája. Egy képviselőtestületi ülés nem annak a
fóruma, hogy szakmai vitát lehessen nyitni. Nem ez a fórum az ahol ezeket meg kell vitatni.
határozottan kérek mindenkit, hogy tartózkodjanak a mindenféle érzelemkeltéstől. Bízzon a
fürdő vezetésében, bízzon a pénzügyi vezetőnkben ki kezében tudja tartani a helyzetet.
Tisztában vagyunk a nehézségekkel, nem az a megoldás,hogy hangoztatjuk, hogy baj van, de
megoldást nem mondunk. A fürdő működési költsége minimalizálva lett.
Somorjainé D. Zsuzsanna: csak arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, minekután a
pénzügyi bizottság nem jelölt meg forrást, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény alapján: kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező
összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek
fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
Huszár Gábor : és akkor az a kérdés ,hogy ezt miért nem a bizottsági ülésen közölte velünk
az irodavezető asszony.
Somorjainé D. Zsuzsanna : én akkor mondtam,hogy meg kell jelölni.
Huszár Gábor : igen és akkor meg is jelöltük,hisz elmondtuk,hogy ingatlaneladásból
konkrétan tudunk 20 milló Ft-ot hozni. Ezt jelölte meg a pénzügyi bizottság ha ez nem helyes
akkor ezt bizottsági ülésen kellett volna jelezni. Most erre nincs mód.
dr.Haragh László: szinte minden ülésen elénk kerül ilyen előterjesztés. És kalkulálgattunk
is,hogy játszunk el a gondolattal, hogy mi van akkor, ha bezárjuk a fürdőt. Úgy emlékszem,

hogy évi 80-100 millió Ft-os összeget saccoltunk,hogy akkor is ennyibe kerülne. Plusz még az
58 ember munkahelyét is megszüntettük. Óvatosan és nem érzelemből kellene ehhez a
dologhoz közelednünk. Úgy emlékszem a pénzügyi bizottság hozott már olyan javaslatot,
mely szerint előre kell menekülni. A megszüntetés nem lenne helyes út.
Huszár Gábor : továbbgondolom. Ha a fürdő nem tud tovább működni, akkor az a hotelt is
lehetetlen helyzetbe hozza. Ha nincs egy ilyen szintű szállodánk, akkor az Allison visszafogja
vonni a fejlesztéseit. 100 milló Ft- os nagyságrendű iparűzési adótól esne el a város.
Labritz Béla : én csodálkoznék ha Virányi képviselőtársam a fürdő bezárását szorgalmazná.
Biztos, hogy nem erről van szó. Senki nem akarja bezárni. De ha jól hallottam vadász
képviselőtársam is támogatja azt a kezdeményezést mely szerint a vezetői struktúrát kell
megváltoztatni. Elhangzott az is, hogy 92 fővel indult a fürdő. Biztos, hogy szolgáltató
személyzet létszámcsökkentése lenne a fontos? Megnéztük már a vezetői béreket?
Menedzseri fizetéseket? Tettünk már ez irányba lépést? Én nem vitatkozom, nem a fürdőt
szeretném bezárni, az előterjesztést nézem.
Huszár Gábor : amennyiben ön ezt nem szavazza meg, akkor a holnapi napon a fürdő nem
tudja teljesíteni a lejárt határidejű tartozásait, a gáz kikapcsolásra kerül,és az ön szavazata
miatt a fürdő be fog zárni. Előre nem tekintő gondolatok ezek. Ez a szavazás arról szól, hogy
adunk e pénzt vagy nem. Ugyanaz a helyzet, mint a közszolgáltató vállalat, akkor legyenek
egyenlő esélyek, aggódjanak ugyanúgy ezért a cégért is.
Virányi Balázs: messze nem értek egyet. Egyrészt egyenlő esélyek. Mondjuk ezt azoknak kik
7-8 éve arra várnak, hogy egyenlő esélyek legyenek. Tájékoztatom polgármester urat, hogy a
társaságnál taggyűlés nem működik, mint ahogy igazgató tanácsi sem. A döntéseket a
képviselőtestület hozza. Nekünk itt kell erről beszélnünk, meghatározó a döntés a jövőben.
Én számokkal ill. jogszabályokkal dolgozom. Amire a pénzügyi irodavezető felhívta
figyelmünket, az vastagon, aláhúzva, kiemelve szerepel az előterjesztés első oldalán. El kell
olvasni figyelmesen az elénk tett előterjesztést.
Huszár Gábor: remélem mindenki érti az ön szavait.
Vadász József: egy tanulsága van ennek a beszélgetésnek. Eddig ezen mondatok, zárt ülésen
hangzottak el, most ez egy nagyon jó dolog, hogy nyílt ülésre hoztuk az előterjesztést, így
legalább a lakosság is képet kap arról, hogy milyen problémákkal küszködik a város.
Kardosné Kovács Márta Mária: egy gondolat, képviselőtársaink aggodalmait akkor kellett
volna kifejezni, mikor létrejött egy olyan beruházás, mely nem volt lefinanszírozva. Életben
kell tartani a fürdőt.
dr.Dancsecs Zsolt : az tény,hogy a pénzügyi bizottság javaslatot tett a támogatásról, de
forrást nem jelölt meg. Tehát ezt most meg kell határozni.
Az ingatlanértékesítés lehet forrás, ha ez a pénz már befolyt, de egyelőre csak a működési
pénzek vannak. És ha az ingatlanértékesítés megtörtént akkor vissza lehet csoportosítani az
összeget. Tehát az intézményfinanszírozás lehet a forrás.
A név szerinti szavazás, ha nem vonják vissza a képviselők akkor él.

Huszár Gábor : tehát intézményfinanszírozás, és azt lehet majd visszapótolni az
ingatlanértékesítésből. Tehát szavazás következik. Egyszerű kézfeltartással jelezzék ki kér
név szerinti szavazást. Hárman így név szerinti szavazás következik. ABC sorrendben
történik. Akkor először arról szavazunk, hogy a kontrollrendszerbe bevonjuk e a
fürdőt,második körben pedig a támogatásról.
dr.Dancsecs Zsolt : ismerteti a név szerinti szavazás menetét.
16:28 órakor dr. Simon Margit távozott az ülésről.
A Képviselő-testület 8-1 ill. 7-1-1 arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
62/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthard-Therm Kft.
részére 20 millió Ft tagi kölcsönt biztosít.
Fedezete: a költségvetésben intézményfinanszírozásra betervezett összeg, mely most
felhasznált összeg később ingatlanértékesítésből visszacsoportosítható.
A Gotthard-Therm Kft. a kölcsönből kizárólag lejárt határidejű tartozásokat rendezheti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
17./ Napirendi pont:
Vasivíz Zrt.Felügyelő Bizottságába tag delegálása
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet
3. számú melléklet
Huszár Gábor : mindkét bizottságunk tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
63/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. Felügyelő
Bizottságába Fekete Tamás Körmend, Thököly u. 22. alatti lakos városüzemeltetési
vezetőt delegálja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester

III. EGYEBEK

Dömötör Sándor : a város tisztaságáért felelős csapat legyen arra figyelemmel,hogy a város
információs tábláit is megtisztítsa. Mivel meglehetősen szennyezett állapotban vannak.
Továbbá ezeket a táblákat aktualizálni kellene, mert néhány helyen még olyan cégek is
szerepelnek rajtuk melyek már nem is aktívak.
dr.Haragh László: több balesetveszélyes átkelővel kapcsolatban megkerestek. Ezek az
Arany János utcai iskolánál, a Széchenyi Iskolánál és az Opel felé vezetők.
A megkeresés arról szólt, hogy el lehetne e gondolkodni sárga villogó lámpa kihelyezésén, ezt
a nagy forgalom indokolná.
Kardosné Kovács Márta Mária: az iskolák, nevezetesen a Gimnázium és a Szakközép
Iskola diákjai összeszedték múlt pénteken a városközpontban a szemetet. Komoly gyűjtés
történt. A Civil szervezetek is csatlakoznak ezen kezdeményezéshez, egy későbbi időpontban
a bekötőutak ill. a városrészek megtisztítása is megtörténik. Köszönet az iskoláknak!
Vadász József : a SZET Kft. átvette a szentgotthárdi temetők üzemeltetését, de a Zsidai
temetőn még mindig a Vas Megyei Temetkezési Vállalatnak a táblája ill. elérhetősége van
kint, ezt orvosolni kellene.
Polgármester Úr a nyílt ülést 16 : 32órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.
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Polgármester

Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
644-8/2013. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:38
órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés között történt
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendégek:

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója,
TDM elnöke

Huszár Gábor : nincs közmeghallgatásra jelentkező.
Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:40 órakor bezárja.
K. m. f.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

Jegyző

