Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
644-32/2013. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én
14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester ( 14:48 órától) ,
Dr.Sütő Ferenc,
Labritz Béla,
Dömötör Sándor,
Vadász József ,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László ,
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 :

Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló,
Orbán István Járási hivatalvezető,
Császár Tamás István tankerületi igazgató,
Takáts József SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Molnár Piroska könyvtár ill. múzeumvezető .

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.
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Javasolja, hogy a Képviselő – testület vegy fel a zárt napirendi pontok közé a „„
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására javaslat”
című előterjesztést.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd
Közművelődéséért Díj”-ra” című, a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért
Díj” - ra” című, valamint az „„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele”
cím adományozására javaslat” című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
250/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé a
„„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására javaslat”
című előterjesztés megtárgyalását.





Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”-ra” című,
a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” - ra” című, valamint a
„„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására javaslat”
című, valamint a
„„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására javaslat”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat 8 igen- 0 nem szavazattal elfogadta, 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:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója.
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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:
Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2013. évi Energiaracionalizálási
Programterve teljesítéséről és a 2014. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

4./ Napirendi pont:
A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
3./ Napirendi pont:
Az I. sz. felnőtt fogászati körzet betöltése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
4./ Napirendi pont:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
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Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető,
Előterjesztés :10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Vas megyei TISZK megszüntetésével kapcsolatos fizetési kötelezettség.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
ÖKV beszámolójának elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program pontjainak
felülvizsgálata, frissítése.
Előadó: Dr. Krajczár Róbert Hatósági és koordinációs vezető,
Előterjesztés :14.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú
pályázat 2013. évben kifizetendő nettó 14.720.000 Ft el nem számolható többletköltségének
finanszírozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
10./ Napirendi pont:
Projekt partnerség térségi LEADER pályázatokban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
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11./ Napirendi pont:
Műfüves labdarúgó pálya építése pályázat keretében.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
A Gotthárd- Therm Kft. ellenőrzése [ éttermi szolgáltatás nyereségességének vizsgálata,
szolgáltatások kiszervezésének lehetősége ].
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
13./ Napirendi pont:
2014.évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
14./ Napirendi pont:
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.
2013.költségvetésének önkormányzati támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
15./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.)
önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 19/2011.
(V.1.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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17./ Napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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:
Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
19./ Napirendi pont:
A Hivatal 2014. évi költségvetését megalapozó intézkedések.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
20./ Napirendi pont:
Sztg. 0831/18 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
21./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbr és közös költség
hátralékáról.
Előadó: Takáts József SZET Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés :27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Feketet Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
23./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér.15.sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése.
Előadó: Feketet Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :29. számú melléklet
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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: a polgármesteri beszámoló következik november hónapról.
November 4-én került sor a közelgő téli időjárásra való tekintettel a hóeltakarítási értekezletre,
amelyen a megfelelő felkészülést és a hatékony munka menetét tárgyaltuk meg.
November 6-án egyeztető megbeszélést folytattunk a SZET Szentgotthárdi Kft-vel, valamint a
Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel és a Hivatal több munkatársával a szentgotthárdi mozi
centenáriumi ünnepségének tárgyában. Bizonyára mindannyian tudják, hogy a mozi idén
ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, s ennek alkalmából egy gálaestet szervezünk
december 7-én, amelynek fő momentuma a névadó ünnepség lesz Csákányi Eszter művésznő
és Koltai Róbert színész-rendező közreműködésével. December 8-án a szakmai program
keretében előadásokat hallhatnak majd az érdeklődők a filmművészet témakörében.
November 6-án a Pszichiátirai intézet betegeinek kiállítása nyílt meg.
November 7-én Szombathelyen tárgyaltam szintén árvízvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatban..
November 7-én tartotta a Képviselő-testület mindkét bizottsága a második félévi fogadóóráját.
November 8-án Dobány Lajos úrral folytattam megbeszélést műfüves pályával kapcsolatban.
November 9-én Dr. Veres András megyéspüspök úr megtisztelő meghívásának eleget téve
részt vettem a Márton-napi szentmisén Szombathelyen.
November 10-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral ellátogattunk Heiligenkreuzba, ahol Fülöp
István püspök úr tartott magyar misét.
November 11-én Zágorhidy Czigány Balázzsal, Dr. Ujkéry Csabával, Dr. Tóth Ferenccel és
Dr. Gábor Lászlóval a következő évi szentgotthárdi csata évfordulójával kapcsolatos
előkészületekről folytattunk megbeszélést.
November 13-án tartotta a Szentgotthárdi Civil Fórum az őszi Közös Érdekek kerekasztala
rendezvényét, amelyen Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral, Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzügyi vezetővel és Szép Renáta civil referenssel közösen vettünk részt. A program végén
kiosztották az „Év Civil Szervezete” díjat, amelyet idén a Harmónia Egészségvédő Kör nyert
el, ezúton is gratulálunk nekik.
November 14-én Toplicén tartottam előadást „Szentgotthárd gazdaságfejlesztő lehetőségei”
címmel.
November 19-én Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
megbeszélést folytatott Jordán Tamás igazgató úrral a jövő évi történelmi napok
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rendezvénnyel kapcsolatban.
November 20-án részt vettem a Régióhő Kft. taggyűlésén, majd ezt követően Szombathelyen
tárgyaltam. A délután folyamán a Tó vendéglőben megrendezett Vas Népe által rendezett
programon is tiszteletemet tettem.
November 21-én egy évzáró beszélgetésre hívtam az egyházak vezetőit, amelyen Dr.
Dancsecs Zsolt jegyző úr is részt vett.
November 22-én részt vettem a III. Béla Szakképző Iskolában rendezett partnertalálkozón. Ezt
követően került sor a Színházban a Szlovén Kulturális és Információs Központ 15évfordulója alkalmából rendezett koncertre.
A délután folyamán tiszteletemet tettem a III. Béla Szakképző Iskola projektnyitó
rendezvényén, a projekt címe: Együtt könnyebb!, célja pedig a továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása.
Este a Lipában nyílt meg a 12. művésztelep alkotósaiból rendezett kiállítás, amelyen
személyesen vettem részt.
November 25-én ülésezett a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
November 26-án ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
November 27-én egy fő tett állampolgársági esküt.
Ennyi a polgármesteri beszámoló összefoglalója. Ezenkívül még néhány örvendetes dolgot
szeretnék megosztani mindenkivel. Nyertes pályázatok amelyek nem szerepelnek az
előterjesztésben : a kethelyi kalandparkunk és a Hársas-tóra beadott LEADER pályázat is
nyert. Ill. két energetikai pályázatunk is pozitív elbírálást kapott, az óvoda, bölcsőde
napelemes energetikai ellátására 28 millió ft-ot nyertünk, és 53 millió ft-tal a Széchenyi Iskola
energetikai megújítása is nyert.
Már két évvel ezelőtt elindítottunk a kormánynál egy folyamatot, hogy a ciszter
kolostorépület kerüljön az önkormányzat tulajdonába. Az elmúlt hét végén a Magyar
Dömötör Sándor: az anyag részletesen említi a hóeltakarításra való felkészülést, bízva
abban, hogy kevés hó lesz. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a majdani
hóeltakarításban résztvevőknek legyen arra gondja, hogy a következőkben ne több tonnás
gépeket küldjenek a kerékpárútra.
A másik dolog, kérdezném a telekadóval kapcsolatban, hogy amennyiben a kúria
jogszabálysértést állapít meg, akkor szankcionálhatnak minket?
Dr.Dancsecs Zsolt: a kúria döntése sokminden lehet, az, hogy megbírságoljanak minket, az
nem. Ha megállapítják a törvénysértést akkor leírják, hogy mit kell csinálnunk és annak
megfelelően kell eljárnunk. Ha meg nem állapítják meg akkor marad minden a régiben.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
251/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról” szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója.
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: Köszönti Csendesné Kóbor Ildikót, de mielőtt megadnám a szót, szeretnék
összefoglaló képet adni, hogy milyen nagyobb tételekből állna össze a költségvetés. Ezek a
számok decemberben még jelenősen fognak változni, de irányadónak megfelel. Az iparűzési
adó, mely a legjelentősebb tétel, 1 milliárd 60 millió forinttal van tervezve. Az idegenforgalmi
adó egyenlőre 7 millió forinttal terveztük. De ennek mértéke nagyban függ a szálloda
nyitvatartásától. Gépjármű adót 1 milló forinttal növeltük meg, úgy számolunk, hogy kb. 21
millió körül lesz. A telekadónál van egy 30 milliós tervünk, az ipari parkban található
beépítetlen telkekről van szó. Értékesítésben 42 millió forintot terveztünk, a tavalyi 8
millióval szemben. Nem frekventált ingatlanokról, hanem elsősorban ipari telkekről van szó.
Az intézményi normatívákat 128 millió forinttal számoljuk. Az intézményi bevételek területén
nincs jelentős változtatás. A 2014.évi intézményi kiadás 889 millió forint és ebben
önkormányzati támogatás 420 millió forint. Az önkormányzati intézménynél pedig 495 millió
forint. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor durván 1,4 milliárd jön ki.
Az önkormányzati támogatás az 1,4 milliárdból 702 millió forint. Ez a tavalyihoz képest
jelentős mértékű emelkedést mutat.
Beruházásokra 100 millió forintot, a felújításokra 142 millió forintot terveztünk. Ha ezeket
összeadjuk, 243 millió forint jön ki. Ez egy jelentős összeg. Tavaly ilyenkor 194 és 47 millió
forinttal indultunk, de nyilván volt egy 300 milliós kormányzati segítség is, és ez a
beruházásoknál felment egészen 262 millió forintra és a 47 millió 107 millió forintra. Én azt
gondolom, hogy ez a durván 250 millió forint nagyon nagy lehetőségeket hordoz, és
mozgásteret ad arra, hogy olyan elmaradt dolgokat hozzunk helyre, amik évek óta halasztva
vannak. A felújításoknál céltartalékban 567 millió forint szerepel. De ebben benne van egy
418 millió forintos banki átvállalása, ami csak akkor lép életbe ha erre kormányzati támogatás
jön. Amennyiben nem akkor ez 300 millióra csökken, ami amúgy is fennáll az ERSTE Bankkal szemben. Ebben jelentős önrészek találhatók, amik kb. 100 millió forintot tesznek ki. De
ez is változhat. Felhalmozási kiadás 174 millió forint, és az adóerősség miatti elvonás 178
millió forint.
Ezek a főbb számok amiről a költségvetés során beszélni kell, nagyon jó alap a jövő évhez.
Megadom a szót a vitára.
Csendesné Kóbor Ildikó: átnéztem az előterjesztést, nagyon átlátható, világos és logikus
magyarázatokkal alátámasztott anyagot kaptam. Azt vizsgáltam, hogy a 2013. évi
előterjesztés hogyan alakul ezzel szemben, egyértelműen megállapítható, a számok
összhangban vannak. A bázisszámokból kiindulva állították össze a költségvetést ill.
figyelembe vették a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A plauzabilitásnak megfelel a számok
tekintetében.
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A pénzügyi helyzetet tekintve is megfelel az előírásoknak, a stabilitási törvény szerint
működési hiányt nem lehet tervezni. És ezt nem is terveztek. A bevételek abszolút fedezik a
működési kiadásokat. Összességében azonban mégis forráshiánnyal találkozhatunk, nem
elrugaszkodottak azok a felhalmozás csoportjába beállított kiadások melyek tervezve lettek.
Azonban tudjuk, hogy forráshiánnyal küzdünk, és kockázatokat is rejt a tervezés. Nekem az a
feladatom, hogy ezekre felhívjam a figyelmet. A forráshiány pénzügyi kockázatot tartalmaz,
és majd a következő alkalomra mindenképp az a javaslatom, hogy át kell gondolni, hogy mely
forrásokkal fogják ezt a kiadási többletet fedezni. Lehetséges ez a kiadások csökkentésével,
ill. olyan további finanszírozási forrásokkal melyek még nem lettek megvizsgálva.
Mindenképpen cél, hogy a költségvetés egyensúlya létrejöjjön.
Kardosné Kovács Márta Mária: a számok elhangzottak, nem is akarom ismételni őket. A
célt szeretném hangsúlyozni, ami minadnnyiunk szándéka. „2014-ben gazdálkodásunkat
három cél határozza meg az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének
megtartása, a konszolidációt követően fennmaradó adósságszolgálat teljesítése, a megkezdett
beruházások folytatása és további a város fejlődését elősegítő, szolgáló fejlesztések
előkészítése és elindítása.”A kötelező feladatok elsőbbséget élveznek, de vannak további nem
kötelezően elvégzendő feladataink is.
Bizottságunk több javaslata is volt, mely a szavazás során ismertetésre kerül.
Dr. Haragh László: a bizottsági ülésen mi is hasonló eredményre jutottunk, az elénk
terjesztett anyag alkalmas a költségvetés további kidolgozására. Véleményünket a szavazás
folyamán mi is ismertetjük.
Dömötör Sándor: az előttem szólókkal egyetértek. Várhatóan ezek a számok pozitív irányba
fognak változni az elkövetkezendőkben. Gondolok itt például az önkormányzati ingatlanok
felújítására fordítható 25 millió forintra, amely jelenleg tervezve van. Ha megszámoljuk, hogy
200 egynehány darab lakásunk van, melyek igen rossz állapotúak, jó lenne ha a jövőben ezen
a területen egy magasbb összeg szerepelne.
Örvendetes volt, hogy 2013-ban 83 millió forintit fordítottunk útfelújításra. A most tervezett
70 milliót azért tartom kevésnek, mert a Tompa ihály utca, vagy a Zsidán a tűzoltószertáig
vezető szakasz nagyon rossz állapotban van. Akár ez az egy szakasz felemésztené ezt az
összeget. Más szakaszok is szorulnának felújításra, például a Deák Ferenc utca a forgalom
megváltozás miatt lényegesen leterheltebb lett.
A rábatótfalui ravatalozó kérdése már töb éves probléma, remélem a jövőben ez is
megoldódik.
A műfüves pálya olyan lehetőségeket kínál a jövőre, melyeket mindenképpen ki kell
használnunk. A tekecsapat eredményei is bíztatóak, kérésük részemről támogatandó, hogy
történjen meg a pályájuk felújítása.
Én is úgy gondolom, hogy ezen számok decemberre, januárra egész más képet fognak
mutatni, a pályázati lehetőségek jobb kihasználása segíthet ezen számok emelésében is.
Huszár Gábor: mielőtt megadnám a további szót. A Deák Ferenc utca és a Zsida út prioritást
élvez jövőre.
A műfüves pályaval kapcsolatban teljesen egyértelmű, hogy a hosszútávú hasznot kell
néznünk. Épület felújításokban is van igazság, de összességében nézzük, akkor nem csak 20
millió forint van betervezve.
A tekeszakosztály kérése pedig ott van bent a javaslatok között, és érzésem szerint bent is
marad, mert mindenki támogatta.
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Virányi Balázs: hosszasan tárgyaltuk a témát a bizottsági ülésen. Egy téma van melyet
mellőztünk, ezért lenne egy javaslatom. Már látható, hogy az ÖKV végelszámolása nem lesz
egyszerű ügy, így az a javaslatom, hogy a végelszámolóval történő egyeztetést követően
tervezni kell az ÖKV végelszámolásához szükséges tulajdonosi támogatást, forrást igazából
akárhogy nevezhetjük.
14:48 órakor Dr. Reisinger Richárd megérkezett az ülésre.
Huszár Gábor: ez rögtön benne van az 1. pontban, hiszen volt ilyen javaslat a bizottsági
ülésen.
Virányi Balázs: lényeg, hogy kerüljön bele, hogy tervezni kelljen.
Huszár Gábor: abban vagyok bizonytalan, hogy a szükséges összeg kitudódik-e arra mire
költségvetési végszavazás lesz.
Dr.Dancsecs Zsolt: szerintem kitudódhat. Érdemes belevenni, és majd meglátjuk.
Huszár Gábor: mert ha februárig nem derül ki akkor mit tervezünk be? Vagy a tartalék
terhére tervezünk.
Dr. Sütő Ferenc: úgy gondolom, hogy a 2014. évi költségvetési tervezetet illetően
legfontosabb szempontnak kell lenni a racionalista és realista gondolkodásmódnak és
látásmódnak. Le kell szögezni, hogy a jövő évben sem szabad csodát várni, a tervezetben
szereplő főösszegek önmagukért beszélnek, a tervezet bevételi és kiadási oldala is jól
körülhatárolt, hasonló összegekkel lett előirányozva, mint a 2013-as évi költségvetésünk.
Mindannyian tudjuk, hogy továbbra is terhet fog jelenteni a költségvetési gazdálkodásban a
fürdő által keletkezett kötelezettségek finanszírozása. Egy óriási bizonytalansági ényezőt
érzek a költségvetésünkben a tekintetben, hogy a 4 csillagos szállodánk sorsa is bizonytalan.
És ezzel összefüggésben azt sem látjuk előre, hogy ez hogyan fogja befolyásolni az
idegenforgalmi adóbevételeinket. Nem tudom miért fognak változni decemberben a
főösszegek. Ha arra gondolt, polgármester úr, hogy a decemberi adófeltöltés miatt, akkor
tájékoztatom, hogy az többletbevételt nem jelent. Továbbra is szem előtt kell tartani a szigorú
kontrollt és a takarékosságot is. És, mint Máriaújfalu városrész képviselője is szeretnék szólni,
vagy kérni. Miután a felújításra fordítható összegek nagyobbak, mint az elmúlt években, én
nagyon remélem, hogy a jövőben több pénz fog a városrész útjainak, járdáinak felújítására
fordítódni. Bízva abban is, hogy a szennyvízberuházás is nyerni fog.
Huszár Gábor: úgy legyen. Nem az adófeltöltésre gondoltam.
Vadász József: Sütő képviselő úr szavai szeretnék reagálni, sajnos vagy nem sajnos, a 4
csillagos szálloda nem a miénk. Ráhatásunk nincs a működtetésre. Jelenleg ott tartunk, hogy
csak kormányzati segítséggel tudjuk ezt a kérdést megoldani.
Huszár Gábor: egyenlőre nem a miénk.
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Dr. Sütő Ferenc: jómagam is tisztában vagyok azzal, hogy folytak tárgyalások az
újranyitással kapcsolatban. Én erre a kormányzati segítségre lettem volna kíváncsi, hogy
állnak a tárgyalások?
Huszár Gábor: a december 18-i testületi ülésen minden bizonnyal többet tudunk a témáról
mondani. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, a határozati javaslat minden
pontjáról külön-külön.
A Képviselő-testület 1-9.; 13;14;16-18;20-22 napirendi pontban 9 igen – 0 nem arányú
szavazással , a 10.;12.;15. napirendi pontban 8 igen – 1 nem , a 11. pontban 5igen – 2
nem – 2 tart., 19. napirendi pontban 7 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az
alábbi határozatot hozta.

252/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési
tervezet javaslatát megtárgyalta, és az alábbiakkal fogadja el:
A tervezetben érvényesíteni kell az alábbi alapelveket, rangsorolást:
1. A 2013. áprilisi koncepcióban megfogalmazott és elfogadott iránymutatások be kell
tartani.
 az ÖKV végelszámolásból adódó kötelezettségeket a 2014.évi költségvetésben
tervezni kell. végelszámolásával kapcsolatban készüljön részletes költségvetés
 mindenképpen maradjanak meg a feladatok az intézmények vonatkozásában
2. A működési költségeket minden intézmény legfeljebb a 2013. évi költségvetés eredeti
előirányzata erejéig tervezheti meg, kivéve, ha 2013. évben olyan többlet feladatot
engedélyezett a Képviselőtestület, mely többlet kiadással jár
3. Amennyiben egy intézménynél többlet költségek mutatkoznak, illetve többlet feladatot
kíván vállalni, illetve belső átcsoportosítást hajt végre a feladatellátásában, úgy az
intézmény gazdasági-hatékonysági számításokat köteles benyújtani a Testület elé.
4. Az intézményeknél a személyi juttatásokat a kötelezően biztosított juttatási elemek, az
ágazati, a törvényjavaslatban szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe
vételével kell megtervezni.
5. Tervezni kell az új számviteli rendszer bevezetése miatt a könyvelési programot kb 2
millió forintértékben.
6. Tervezni szükséges a vízi közmű vagyonértékelés elvégzésére kb 20 millió forintot.
7. Civil szervezetek támogatása a 2013. évi előirányzat erejéig tervezhető.
8. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalba a sportszervező és ifjúsági referens
álláshelyen kívül pályázatírói feladat ellátásához 1 fő műszaki végzettségű létszám
bérének tervezése
9. Szolgáltatások, bérletek díját meg kell emelni az infláció mértékével
10. Új helyi adó bevezetését, építményadó/magánszemélyek kommunális adóját nem
tervez
11. Idegenforgalmi adó emelése 399 Ft-ról 455 Ft-ra
12. Telekadó emelése 1Ft/m2 illetve 100Ft/m2-ről 1,50.Ft/m2-ra és 150 Ft/m2-re
13. Egyéb vagyon értékesítését nem tervezi.
14. Üzletrész értékesítését engedélyezi.
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15. Ha további kiadás csökkenés szükséges, akkor elsősorban a nem kötelező feladatok
működését és szükségességét kell felülvizsgálni.
16. Városi Gondozási Központ létszám kérelmét 2.127 e/Ft értékben engedélyezi.
17. A SZEOB kérelmében a címpótlékot ( havi 15.000 Ft) engedélyezi.
18. A tekeszakosztály kérelmét támogatja, 22-23 millió forint az ún szegmenses pályára
tervezésre kerüljön.
19. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gotthard-Therm Kft működési és felújítási
kiadásaihoz tagi kölcsönt 60+40 millió /Ft összegben támogatja.
20. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően eszközpótlást tervezni kell a működési költségvetés
kiadási összegének 1%-ig.
21. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően tartalék képzése a kiadási főösszeg 1%-ig
22. 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyaror szág
2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február
15-ig a bizottságok véleményével be kell nyújtani.
Határidő: 2014. január/február
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2013. évi Energiaracionalizálási
Programterve teljesítéséről és a 2014. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta.
Virányi Balázs: egy gondolat ami ismertetésre érdemes. Lezárult a közbeszerzése a
villamosenergia tendereztetésnek és kellemes vége lett, tudtunk kicsit javítani a tavalyi
árainkon. Méghozzá alá tudtunk menni az elmúlt évi tarifáknak, a közvilágításnál 2 Ft-tal. Ha
sok önkormányzat összefog, akkor jelentős eredményeket tudunk elérni.
Fekete Tamás: ha szisztematikus, tervszerű munka folyik az energiaracionalizálás területén
melynek alapja ez a terv, az előbb vagy utóbb meghozza eredményeit. Nagyon is szükség van
a tervre, és folytatnunk kell a munkát a jövőben is.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
253/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények
2013. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az
Előterjesztés 1.sz. mellékleteként csatolt, az Energetikai Bizottság által javasolt 2014. év
végéig szóló Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.
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Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás műszaki irodavezető

4./ Napirendi pont:
A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta. Kérem ismertessék véleményüket.
Dr.Haragh László: két kiegészítés tettünk, az egyik, hogy 8 fő legyen a közalkalmazotti
létszám, ill. a múzeumpedagógusi feladatok ellátását a későbbiekben megbízási szerződés
keretein belül kellene ellátni. A következő pontban pedig arra gondoltunk, hogy Szentgotthárd
egyik virágkora volt a századforduló így az valamilyen formán kerüljön bemutatásra.
Huszár Gábor: Kérem szavazzunk arról, hogy adunk e szót igazgató asszonynak! 9 igennel
elfogadtuk. Miért nem jó az elgondolás, hogy mi az egyik feladatra megadjuk a helyet, és a
másik hely betöltését megbízási szerződéssel lássuk el?
Molnár Piroska: Átvételkor két közalkalmazotti hely szerepelt, az egyik a tárlatvezetés és
takarítás, a másik pedig a múzeumpedagógusi álláshely. Három szinten vannak kiállítva
tárgyak, két bejárattal. Több csoport érkezése esetén feltétlenül át kell valakit küldenem a
könyvtárból, de sokszor magam megyek át. Másrészt szlovén szakos végzetsségű kell azért,
mert a foglalkozásokat szlovén és magyar nyelven kell megtartani.
Huszár Gábor: azt gondolom teljesen félreértettük egymást, szó sem volt arról, hogy a
könyvtár alkalmazottjait kellene átküldeni, és őket megbízási szerződéssel alkalmazni. De
jegyző úr mindenre választ ad.
Dr.Dancsecs Zsolt: arról van szó, hogy a bizottságok ezt javasolták, hogy ezt a
közalkalmazotti álláshelyet bizotsítják és a gondnoki állásról lenne szó.
Molnár Piroska: a gondnoki feladatot jelenleg is megbízási szerződéssel látjuk el.
Huszár Gábor: a múzeumpedagógusi álláshelyet nyilvánvaló, hogy közalkalmazotti
szerződéssel kell ellátni. Ami megbízási szerződéssel el lehet látni, akkor azt azza kell. De
senki nem kívánta, hogy a könyvtár dolgozói menjenek át.
Virányi Balázs: többminden elhangzott. Én elég furcsának tarom azt, hogy több, mint egy
éve átvettük a múzeumot és még mindig nem kaptuk meg a szükséges műszaki
dokumentációkat. Szeretném ha ennek nyomatékot adnánk a határozatban is. Hogy üzembe
lehessen helyezni a mozgássérült felvonót, hogy megnézhessük, hogy mitől lesz horribilis
fűtésszámlája a múzeumnak. Csináltak beruházásokat, melyeknek a gépészeti és műszaki
dokumentációi nincsenek meg.
A múzeumpedagógusi álláshelyet tudom támogatni, ha konkrétan odateszünk mögé feladatot.
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Nem látom egyenlőre azt, hogy múzeum kihasználtsága ezt indokolná. Az más kérdés, hgy a
pályázatban benne van. De ha már foglalkoztatni kell, akkor szervezzünk erre rá, olyan
folyamatos munkát, iskoáknak tárlatvezetést, bármit, hogy folyamatosan pörögjön ez.
Foglalkozzon helytörténeti dolgokkal is, ötletem lenne. Mert ha megszavazzuk ezt az
álláshelyet, de nem mondjuk meg, hogy a könyvtár mit tegyen mögé, akkor az lesz amit a
szlovén pályázat előír. Ha már kötelezettségünk, használjuk ki.
Egy kérdésem még lenne, azt szűrtem le igazgató asszony szavaiból, hogy nem győznek
átmenni a könyvtári dolgozók a múzeumba, de gondolom a jelenlegi forgalom nem követeli
ezt, inkább ez cél lenne,nem?
Molnár Piroska: nem ezt mondanám. Azt tudni kell, hogy ha egy csoport jön akkor az
végigjárja az épületet. Én hétfőn mentem át, akikkel végig kell járni a termeket, elmondani a
szükséges információkat, ha szlovén csoport jön akkor szerencsére jön velük kísérő aki
szlovénul is beszél. Nagyon sok helytörténeti foglalkozást tartunk most is, mely a statisztikai
jelentésünkben szerepeltetve lesz. A múzeumpedagógusra pedig azért van szükség, mert
nagyon sok feladatot szeretnénk rábízni. Egyenlőre az iskolákkal való kapcsolattartást, ill.
magyar nyelvű foglalkozások szervezését a könyvtárosok végzik, de szeretném ha ezt a
múzeumpedagógus végezné.
Nem zárunk be a téli időszakba sem, mert sok csoport télen jön, sok foglalkozást iskolaidőben
lehet szervezni. Nyilván mégtöbben szerveznénk, de jelenleg nincs rá kapacitásunk.
Vadász József: elhangzott, hogy ez a múzeum 90%-ban szlovén gyűjteményt tartalmaz.
Megtörtént ez ügyben a Szlovén Szövetség megkeresése, hogy esetleg ők is vállaljanak némi
feladatot a fenntartásban?
Molnár Piroska: a fenntartáshoz nem járulnak hozzá, de a csoportok nagy részét ők
szervezik. Továbbá aláírás előtt van egy együttműködési megállapodás.
Huszár Gábor: azzal a szövetség sokat segít, hogy csoportokat szerveznek.
Virányi Balázs: én egyáltalán nem gondolom azt, hogy nem lesz feladata a
múzeumpedagógusnak, csak azt szeretném ha minél több feladata lenne.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
254/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Múzeum átvételével
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2.

A Képviselő-testület a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum alkalmazotti létszámát
9 főben határozza meg, ennek keretében a múzeumi tagintézmény kapcsán 1 fő
közalkalmazottat 8 órában tárlatvezető-takarítói feladatok ellátására és 1 fő
közalkalmazottat 8 órában múzeumpedagógusi feladatok ellátására biztosít.
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Határidő: 2014. január 01.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
3.

A Képviselő-testület a helytörténeti értékek bemutatásával kapcsolatban a következő
javaslatot teszi:
 készüljön a Szentgotthárd századforduló éveihez kapcsolódó ipartörténet
kiadvány, vagy múzeumi bemutatás
 felkéri az igazgatót, hogy a múzeum átépítésével kapcsolatos műszaki
dokumentációkat ill. pályázati anyagokat haladéktalanul szerezze be a Savaria
Múzeumtól

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs módosító
javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
255/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzata Jogi-, Pénzügyiés Városfejlesztési Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal módosítja, hogy „Az
Önkormányzat megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések végrehajtása,
eredményessége a város intézményeiben” című napirendet a 2014. januári Képviselő-testületi
és Bizottsági ülésén tűzi napirendre.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, az önkormányzati erőforrások és külkapcsolatok
bizottság javaslata volt, hogy a hirdetésbe kerüljön bele, hogy a város szolgáltai lakást biztosít
a jelentkezőnek. Amennyiben nincs egyéb javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
256/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett IV. számú
felnőtt háziorvosi körzetre az Egészségügyi Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. sz.
Melléklet alábbi kiegészítésével:
 Szentgotthárd városa szolgálati lakást biztosít a jelentkező számára
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Az I. sz. felnőtt fogászati körzet betöltése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok bizottság javaslata ugyanaz volt, ami az előző napirendi pontnál, hogy a
hirdetésbe kerüljön bele, hogy a város szolgáltai lakást biztosít a jelentkezőnek. Amennyiben
nincs egyéb javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
257/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett
szentgotthárdi I. számú felnőtt fogászati körzet betöltése érdekében az Egészségügyi
Közlönyben hirdetést tesz közzé az Előterjesztés 1. sz. Melléklete szerint annak alábbi
kiegészítésével:
 Szentgotthárd városa szolgálati lakást biztosít a jelentkező számára
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
4./ Napirendi pont:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető,
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Előterjesztés :10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: bizottságaink tárgyalták, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
258/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. és 2014.
december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata a szakképző iskola, az általános
iskola és a gimnázium vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó
nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.
Határidő: közlésre azonnal
Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2014. január 1.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2014. január 1. és 2014.
december 31. között a 2. sz. melléklet szerint fogadja el az élelmezési térítési díjak alapját
meghatározó nyersanyagnormákat.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
5./ Napirendi pont:
Vas megyei TISZK megszüntetésével kapcsolatos fizetési kötelezettség.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Becsületbeli ügyről van szó,
Sárvár városa már kifizette ezt az összeget, így rajtunk a sor. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
259/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri a Vasi TISZK felé az
505.508 Ft tartozását, melyet a költségvetési többletbevétel terhére átutal Sárvár Város
Önkormányzatának.
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2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Huszár Gábor
polgármestert, hogy képviselje az Önkormányzat érdekeit a Vasi TISZK vagyonának
elosztásában, tekintettel arra a vagyonra is, ami az önkormányzatunkat illeti, de jelenleg a Vas
megyei Önkormányzat vagyonában van.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont:
ÖKV beszámolójának elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság javasolja elfogadásra.
Virányi Balázs: tudjuk, hogy vannak súlyos problémák, az anyag részben tartalmazza ezen
információkat. Megoldás nem született a bizottsági ülésen. Találtunk egy megoldást, plusz
forrásigénye igazából nincs. Likvid kérdést vet fel, az lenne a javaslatunk, hogy ha a most
számlázásra kerülő kátyúzási pénzt valamelyik keretnek a terhére utalni tudja a SZETnek az
önkormányzat, akkor az ÖKV és SZET között fellépő probléma orvosolható. Így elkerülhető
az, hogy a végelszámolás, felszámolássá alakuljon át. Ebbe részleteibe nem mennék bele, egy
a kérés, ezt december 10-ig meg kell oldani.
Huszár Gábor: abban nem vagok biztos, hogy ez most az előterjesztés tárgyát képezheti e.
Azt sem tudom, hogy érkezik e annyi pénz addig, hogy a SZET-et ki tudjuk segíteni egy belső
átcsoportosítással. Nem hiszem, hogy az ÖKV beszámolójánál erről beszélnünk kell.
Kardosné Kovács Márta Mária: ebbe a napirendi pontban az a mérleget fogadjuk el, mely a
július 1-i nyitómérleget mutatja. Most került elénk, hogy amikor indult a végelszámolás
milyen vagyonnal rendelkezett az ÖKV. Amit Virányi képviselő úr felvetett, az a költségvetés
1. pontjában szerepelt. Mi nem tudunk soron kívül ebben dönteni. Amit hiányoltam jelen
előterjesztéssel kapcsolatban, nincs egy részletes előterjesztéssel alátámasztva ez a mérleg,
nem is látjuk, hogy azok a vagyoni eszközök miből állnak össze.
A másik dolog, mivel jót áll az önkormányzat az ÖKV-ért, ezért a feladatunk az is, hgy a
fellelhető eszközök tisztességesen fel legyenek mérve.
Huszár Gábor: abban biztos vagyok, hogy ez az előterjesztés nem arról szól amit Virányi
képviselőtársam jószándékkal próbál megoldani. Ha van egy ilyen javaslat és meg tudjuk
oldani a SZET felé a kifizetés, akkor azt úgy is megtesszük, de az előterjesztésnek ez témája.
Arra kérem íg, hogy ezt a javaslatot vonja vissza. Holnap reggel folytassuk ez ügyben
egyeztetést.
Virányi Balázs: a helyzet az, hogy a szöveges részben benne van amiről én beszélek.
Higyjétek el, nem szólnék, ha nem fordulhatna át 13-án felszámolásba a végelszámolás.
Huszár Gábor: 13-ig van több, mint két hét, ezt addig meg kell oldanunk. De ez az anyag
nem erről szól. Az is előfordulhat, hogy jön még más addig, de van még időnk. Napirenden
19

tartjuk, holnap reggel leülünk, megbeszéljük. Amennyiben szeretne Takáts úr is a témához
hozzászólni, arról szavaznunk kell.
8 igen, 1 tartózkodással megadtuk a szót.
Takáts József: a probléma kezelésére megoldás lehet az amiről beszélünk. Az viszont biztos,
hogy sürgősen lépnünk kell. Elmúlt viszonylag sok idő, de nem történtek érdemi lépések.
Virányi úr javaslata egy dolgot nem érintett, az ÖKV végelszámolója a NAV-tól december
12-ig kapott fizetési halasztást. Az ÖKV végelszámolónak eddig az időpontig kb. 2,5 milliós
összeggel kell rendelkeznie. Ezért anélkül, hogy plusz pénzügyi forrásokat vonnánk be,
monduk azt, hogy amennyiben az önkormányzat eleget tudna tenni szerződéses
kötelezettségeinek a SZET irányába, akkor a SZET az ÖKV felé teljesítené a ki nem fizetett
számláit. Ez átmenetileg kezelheti a helyzetet. Ezen felül még kb. 16 milliós összeggel kell az
ÖKV-ról gondoskodni az önkormányzatnak. Testületi döntés nélkül is rendezhető a kérdés,
csak a sürgősségét is vegyük figyelembe.
Huszár Gábor: nem is értem, minek ehhez a testület hozzájárulása, hiszen vagy egy
szerződés közöttünk, mely szerint vannak kötelezettségei az önkormányzatnak. Ahogy
pénzünk lesz mi ezt rendezni fogjuk.
Virányi Balázs: én nem kértem határozatot, az egyébként elvégzett leszámlázott munkák
kifizetését kértem határidőn belül. A probléma súlyossága miatt hoztam fel a kérdést.
Huszár Gábor: egyetértünk, de ha felteszem szavazásra akkor határozat lesz. Ha nem
szavazunk, akkor csak beszélgettünk egy jót.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
260/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat „v.a.” éves beszámolóját és mellékleteit az Előterjesztés mellékletei
szerint elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
7./ Napirendi pont:
A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottságunk tárgyalta, és mindkettő azt javasolta, hogy a 4 millió
forint csak abban az esetben utalható, ha az együttműködési megállapodás részletesen
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tartalmazza az egyesület és az alkalmazott szakemberek által elvégzendő városi és térségi
feladatokat. A megállapodás tervezetét a decemberi testületi ülésre elő kell terjeszteni.
Dr.Reisinger Richárd: ha én az előzményeket jól ismerem, akkor az idei évi 1 millió forint
kifizetése is az együttműködési megállapodás aláírásának feltételéhez volt kötve. Ez a
megállapodás a mai napig nem jött létre. Ennek hiányában, ezt az 1 millió forintot a TDM
véleménye szerint valamilyen fajta wi-fi hálózat fejlesztésére kellene költeni. Ezzel
kapcsolatban arra hívnám fel a testület figyelmét, hogy az önkormányzatnak van ún.
intelligens város koncepciója, korábbiakban már tárgyaltunk, ötletelgettünk a témában, ill.
próbáltunk stratégiát megfogalmazni. Emlékezzünk csak vissza a városi kamerarendszer
kiépítésének tervére, amelyre a testület fogékony volt. Ha ezen túlmegyünk, beszéltünk arról
is, hogy az intézmények között egy belső hálózatot alakítsunk ki, ez irányba is tettünk
lépéseket. Szó volt korábban a városi médiarendszer kialakításának lehetőségéről is.
Ezzel csak arra akarok utalni, hogy nekünk nagyobb ívű elképzeléseink vannak az ilyesfajta
fejlesztésekkel kapcsolatban. És azt gondolom, ha ezt figyelembe vesszük, akkor kicsit
gyorsan lépnénk ha itt elköltünk durván 1 millió forintot egy általam nem egészen átlátható
rendszerre. Akkor nem bizots, hogy a mi későbbi nagyobb fejlesztésinkbe ez adaptálható lesz.
Szerintem egységesen kellene kezelni ezt a dolgot.
Huszár Gábor: erőforrás bizottsági ülésen hangzott el, hogy egyeztetést kellene
kezdeményezni azzal a csoporttal akik esetlegesen a kamerarendszer kialakítását is végeznék.
Hiszen ennek a wi-fi kialakításának időpontja 2014 tavasza.
Nekünk nagyobb ívű terveink vannak ezzel kapcsolatban, azt is kimondhatjuk, hogy odaadjuk
ezt a durván 700 000 forintot, de csak akkor lehet felhasználni, ha beleillik abba a rendszerbe
amit mi képzelünk el.
Dr.Haragh László: hasonló véleményen voltunk bizottsági ülésen is. Nem rábíznánk a TDMre, közreműködő lenne ebben, véleményt formálna.
Virányi Balázs: hasonlóan alpolgármester úrhoz, úgy gondolom, hogy egy egységes nagy
rendszert kell kialakítanunk. A wi-firől csak annyit, hogy ha valamelyik vállalkozó
vendéglátós a városban feltesz egy 2200 Ft-os routert a polcára, azzal ő teljesen lefedi a saját
kerthelység részét. És akkor nem 790 000 Ft-ba kerül hanem 2200 Ft-ba. Mert mindenkinél
van internet. És ha én turista vagyok aki egy telefonos alkalmazást wi-fin keresztül szeretnék
használni, akkor megkeresem azt a vendéglátó helyet ahol ilyen van, és oda ülök le. Ezek
sokkal egyszerűbben is mennek, költsük ezt olyan dologra amely tényleg kell.
Dr.Haragh László: mi úgy gondoltuk, hogy nem a technika kialakítása kerülne 790 000 Ftba, hanem az ún. turisztikai honlap és alkalmazás.
Huszár Gábor: itt nem arról van szó, hogy a TDM-et megbízzuk, hogy szereljen fel routert,
és működtessen wi-fit, melyet egy okostelefonnal mindenki elérhet. Arról van szó, hogy már
szinte az egész világon, minden város aki ad magára turiszikai szempontból, az működtet
olyan elérhetőségi rendszert amelyben a múzeumk, műemlékek megjelennek és információkat
tud gyűjteni az odalátogató. A TDM szeretne összerakni egy olyan szoftvert amivel az
idelátogatók mindennapjait próbálnánk könyebbé tenni.

21

Virányi Balázs: egyről beszélünk, annyiban van különbség, hogy a wi-fit én nem javaslom,
mert feleslges. A telefonos applikáció pedig akár már mobilhálózaton is használható. Én csak
az 520 000 Ft-ot sajnálom a wi-fire.
Huszár Gábor: ki fogja az információ halmazt összeállítani és közzétenni?
Virányi Balázs: akkor idézem az előterjesztést, hogy mindenki értse : „A kialakítására
előzetes bekértünk tájékoztató jellegű árajánlatot, ez alapján a köztéri wi-fi hálózat kiépítése
hozzávetőlegesen (bruttó) 520.000,- forintból, „ - én azt mondom ez felesleges, mert ami
utána jön : „a térségi turisztikai weboldal applikációja pedig hozzávetőlegesen (bruttó)
150.000,- forintból megvalósítható lenne” – ez használható a mobilhálózaton keresztül bárhol
a városban, a wi-fi meg csak főtért fedné le.
Ha ezt az applikációt valaki elakarja érni, felcsatlakozik bármelyik vendéglátóhely hálózatára
és eléri. Támogatom ezen applikáció létrehozását, de a wi-fi kialakítást nem. A telefonok
ennél már sokkal többet tudnak a saját hálózatukon keresztül.
Huszár Gábor: egy problémám van ezen hozzászólásokkal. Több éve beszélünk arról, hogy
ilyen rendszert ki kell alakítani a városban. De soha senki nem jött oda hozzám, hogy itt van
megcsinálom, ennyi az ára. Végre van aki megcsinálja, most meg kapásból el akarjuk törölni.
Csak jó lenne ha már működne ez a rendszer.
Kardosné Kovács Márta Mária: a bizottsági ülés lett volna erre vitára hivatott. Az
előterjesztésben feltüntett összeg, nagyon szerény becslés, és örüljünk ha ezt valaki ennyiért
megcsinálja. Önálló indítványom, hogy 150 000 Ft-ért készítessük el ezt az applikációt.
Huszár Gábor: felteszem az én indítványomat először szavazásra. Amennyiben nincs több
hozzászólás, szavaás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
261/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvben egyetért azzal, hogy a
belvárosi WI-FI hálózat kiépítése és térségi turisztikai honlap telefonos alkalmazása
megvalósuljon. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a rendszer megvalósításának lehetőségét,
a decemberi testületi ülésre készüljön előterjesztés a témában.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évben 4 millió Ft összeget biztosít a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára, a következő főbb feltételekkel:



az Egyesület 1 fő főállású turisztikai szakembert alkalmaz a város (és térsége)
idegenforgalmi feladatainak ellátására,
a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követően az Egyesület köteles elszámolni
az Önkormányzat felé,
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a támogatás utalását az Önkormányzat olyan együttműködési megállapodás
megkötéséhez köti,mely mindkét fél részére elfogadható és amely részletesen
tartalmazza az Egyesület és az alkalmazott szakembere által elvégzendő városi (és
térségi) idegenforgalmi feladatokat. A megállapodás tervezetét a decemberi
testületi ülésre elő kell terjeszteni.

Határidő: azonnal, illetve a 2013. decemberi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Simon Margit, a TDM elnöke
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

8./ Napirendi pont:
Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program pontjainak
felülvizsgálata, frissítése.
Előadó: Dr. Krajczár Róbert Hatósági és koordinációs vezető,
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.
Virányi Balázs: a hivatali teamnek szeretném megköszönni az eddigi munkáját ill. ezt az
előterjesztést. A fenntartható fejlődés programnak nem csak a környezetvédelem a témája,
ebbe a közösségi közlekedéstől elkezdve, az életmód beli dolgok is beletartoznak. De ide
sorolható a „zöld munkahelyek” kérdése is.
A program nem két éve indult, sokkal korábban. Én is szeretném ha sokan hozzájuthatnának
ezen programhoz.
Huszár Gábor: nagyon jó ötletnek tartanám ha a Szentgotthárd Újságban is megjelenne ez az
anyag. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
262/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a Fenntartható
Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program
pontjainak felülvizsgálata,
frissítése” című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható Fejlődésért
Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati megvalósítása érdekében
kezdeményezi a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és felhívással él Szentgotthárd
város polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a Mozgalomhoz. A Zöld Szentgotthárd Mozgalom
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koordinátora az Önkormányzat mindenkori Környezetvédelmi Tanácsnoka. A Mozgalom
állandó akcióterületei: Zöld Szentgotthárd gondolathoz kapcsolódó programszervezés, a
világhálón való megjelenés biztosítása és annak fenntartása, ismeretterjesztés a Zöld
Szentgotthárd program jegyében, a fiatalok bevonása a munkába, Zöld Szentgotthárd Klub
elindítása, Zöld Szentgotthárdért Alap létrehozása. A mozgalomhoz Szentgotthárd Város
Önkormányzata valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elsőként
csatlakozik.
Határidő: a szervezés megkezdésére azonnal
Felelős: Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok,
Huszár Gábor polgármester,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
9./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú
pályázat 2013. évben kifizetendő nettó 14.720.000 Ft el nem számolható többletköltségének
finanszírozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
263/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vasivíz
Zrt a 2013-2014. évi ivóvíz használati díj megelőlegezésével és Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a számlájára utalásával biztosítsa a
„Szentgotthárd – Farkasfa
településrész ivóvízminőség javítására” című pályázat 2013. évben kifizetendő nettó
többletköltségét összesen 14.720.000 Ft értékben. A Képviselő-testület ezzel felhatalmazza
Szentgotthárd Város polgármesterét és jegyzőjét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

10./ Napirendi pont:
Műfüves labdarúgó pálya építése pályázat keretében.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
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Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. A pályázati önrészen
felül 18 millió forintnyi többletköltség merül fel, mert már 10 millió forintot terveztünk ilyen
célra a költségvetésünkben. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
264/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség
Országos Pályaépítési Programja keretében benyújtott műfüves labdarúgó pályával
kapcsolatban egyetért a műfüves pálya elhelyezésére kijelölt ingatlan belterületté nyilvánító
folyamatának elindításával és az ehhez szükséges fedezetet biztosítja a fejlesztési céltartalék
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
11./ Napirendi pont:
Projekt partnerség térségi LEADER pályázatokban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :16. 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. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
265/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat együttműködő projekt-partnerként vegyen részt a „Kárpát-medencei
nemzeti gyógynövénykert” programban az előterjesztésben meghatározottak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat együttműködő projekt-partnerként vegyen részt a „Nádvályog”
programban az előterjesztésben meghatározottak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

12./ Napirendi pont:
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A Gotthárd- Therm Kft. ellenőrzése [ éttermi szolgáltatás nyereségességének vizsgálata,
szolgáltatások kiszervezésének lehetősége ].
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Dr.Reisinger Richárd: a bizottsági ülés után szóba került a téma közöttünk, de érdemben
nem foglalkoztunk az anyaggal azontúl, hogy elfogadásra javasolunk egy olyan belső
ellenőrzési jelentést ami azt állapítja meg, hogy veszteséges, súlyosan veszteséges a
fürdőnkön belül a vendéglátással foglalkozó részleg. Véleményem szerint fel kellene hívni a
Gotthárd- Therm vezetőségének figyelmét arra, hogy ezt a jelentést tekintse át, és valamilyen
módon vizsgálja felül a vendéglátó egységgel kapcsolatos kérdéseket. Nem arra gondolok,
amit az anyag is sugall, hogy akár a vendéglátás kiszervezésére készítsen terveket, mert nem
látom be, hogy ami a fürdő vendéglátó egységének a profi személyzetének nem sikerül
nyereségesen az egy külsős vállalkozónak mitől lenne nyereséges. Én inkább arra hívnám fel
a figyelmet, hogy milyen fajta és létszámú munkaerővel gazdálkodik, talán a munkaerő
létszám gazdálkodás terén lehetne igazítani a kapacitásokhoz ezeket az adatokat.
Nem fér a fejembe, hogy a fürdő, mitől nem tud a városi rendezvényeken ugyanolyan catering
szolgáltatásokat nyújtani, mint amit a vállalkozók hétről hétre az önkormányzat megbízásából
megoldanak. Ha ott van 20-30 fős személyzete a fürdőnek akkor nem tudom elhinni, hogy az
intézményekbeli ill. városi rendezvényeken, miért nem tud részt venni, esetlegesen
nyereségesen megoldani a feladatokat.
Arra sarkalnám a fürdő vezetését, hogy ezt a kérdést mindenképpen járja körbe.
Virányi Balázs: egyetértve az előttem szólóval, kiegészíteném. Bizonyos értelemben az
előterjesztés túl is mutat azon ami itt elhangzott, abban mindenképpen, hogy szerencsés lenne
ha nem az önkormányzat által kezdeményezett vizsgálatokból derülnének ki ezek a számok,
hanem a fürdő saját menedzsmentje elvégezné a belső elemzését. És akkor elsőkörben nem
pénzért jönnének, hanem megpróbálnának a saját ellenőrzésük alapján racionalizálni.
Most derült ki, hogy az egyetlen nyereségesnek hitt terület is jelentős veszteséget termel. Én
másfajta gondolkodásmódot szeretnék már látni.
Dömötör Sándor: mindezekkel egyetértve. Nagyon nem elfogadhatónak tartok néhány tételt.
Például: a közműköltségek, a selejtezésből adódó költségek, a selejtezés révén kikerülő
anyagmennyiségek nagyságrendje. Nem tudom, hogy ezek fedik-e a valóságot, nyilván egy
ilyen jellegű ellenőrzésnek nem is célja ezt feltárni, de egy vendéglátóhelynek ami ilyen
nagyságrenddel van, egész más számokat kellene produkálni.
Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
266/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Gotthárd-Therm Kft
ellenőrzése [éttermi szolgáltatás nyereségességének vizsgálata, szolgáltatások
kiszervezésének lehetősége]” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban
leírtakat elfogadja azzal, hogy a Gotthárd-Therm kft vegye figyelembe a 2014 évi üzleti terve
tervezésekor ezt a jelentést.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

13./ Napirendi pont:
2014.évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
267/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető

14./ Napirendi pont:
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.
2013.költségvetésének önkormányzati támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Erről már az év eleján is szó
volt, mivel pénzünk most lesz ezért hoztuk vissza. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás
következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
268/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi költségvetését 2.000.000,- Ft-tal
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támogatja az adófeltöltésből adódó költségvetési többletbevétel terhére, amelyet a pénzügy
2013. december 21-ig átutal a támogatott által megjelölt számlaszámra. Egyúttal
felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző
15./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.)
önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, a költségvetés tárgyalásánál 455 Ft ment át.
Gondolom ez most sem lesz másként. Az 1.sz. melléklet szerinti idegenforgalmi adóról szóló
rendeletet 455 Ft-tal kívánjuk módosítani. Amennyiben nincs kérdés, szavazás következik.
Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 6 igen- 1 nem- 2 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd
Város Önkormányzata 33/2013(XI.28.) önkormányzati rendeletét
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 19/2011.
(V.1.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés,
szavazás - rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 34/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
17./ Napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
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Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javaolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 35/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
18./ Napirendi pont:
Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek
módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :24. 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 javaolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 36/2013 . (XI.28.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.
19./ Napirendi pont:
A Hivatal 2014. évi költségvetését megalapozó intézkedések.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadára javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás,
szaazás következik. Figyelem, határozat és rendeletalkotás!

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
269/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. január 1-jétől történő létszámbővítését (2 fő ügyintéző: 1 fő
sport- és ifjúsági ügyintéző;1 fő műszaki ügyintéző) engedélyezi. A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2014. január 1-jétől 42 főre változik (38 fő
köztisztviselő (vezetők+ ügyintézők), 3 fő ügykezelő, 1 fő fizikai alkalmazott).
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Határidő : 2014.01.01.
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R. )
módosításáról.
20./ Napirendi pont:
Sztg. 0831/18 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
270/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0831/18 hrsz-ú,
1565 m2 területű, 2,18 AK értékű, kivett szántó művelési ágú, kizárólagos önkormányzati
tulajdonú ingatlant Bartakovics József helyben lakó szomszéd, családi gazdálkodó, 9970
Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz. alatti lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 90.966.- 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
21./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség
hátralékáról.
Előadó: Takáts József SZET Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés :27. 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, elfogadása javasolják. Örömmel látjuk, hogy
csökkentek a tartozások. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
271/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbér és közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Feketet Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
272/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011. október 21-én
megkötött és azóta többször módosított Bérleti szerződés 2013. november 01-től történő
módosításához az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. A Bérbeadó jóváhagyólag tudomásul
veszi a bérlők azon vállalását, hogy a bérlők személyében egy éven keresztül változásra nem
kerül sor a bérleményben.
Határidő : a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2013. november 30.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
23./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér.15.sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése.
Előadó: Feketet Tamás Városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :29. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés ill.
hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
273/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
1. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról
szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a
helyben szokásos módon ismételten meghirdeti eladásra:
- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű, jelenleg
bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
Az eladási ár 7 681 150- Ft (232 762 Ft/m^2) . amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 768 115 - Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének
Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/28511/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek az
üzlethelyiségre eső 785/10000 tulajdoni hányad arányában való megtérítését a kivitelezés
során.
Pályázó, ill. a Vevő köteles tudomásul venni, hogy a meglévő Építési engedély alapján
történő átalakítás során az üzletből kb. 3 m2-es rész egy közös, „Belépő” helyiséget fog
képezni, amely egy közös területként funkcionál a szomszédos, 29/A/2 hrsz-ú üzlettel.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2014. januári testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű
üzlethelyiséget.
Az eladási ár 15 975 436 – Ft ( 192 475 Ft/m^2) , amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 1 597 543,6 - Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének
Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/28511/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek az
üzlethelyiségre eső 2010/10000 tulajdoni hányad arányában megtérítését a kivitelezés
során.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2014. januári testületi ülés.
A pályázat további feltételeit a 2013. október 30-án ugyanezen tárgyban tárgyalt Előterjesztés
1. sz. melléklete tartalmazza.
2. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a Városüzemeltetést,
hogy a Széll K. tér 15. alatti társasház homlokzat felújítással kapcsolatos kivitelezési
munkálatok megkezdését készítse elő.
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
32

III. EGYEBEK
Vadász József: többször elhangzott a két ülés közti beszámolóban az árvízvédelmi helyzet ill.
polgármester úr is részt vett ehhez kapcsolódó egyeztetésen. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy az elkészült támfal magasítás, ill mederkotrás hasznosnak bizonyult a védekezésben.
Más téma, Zsidán a hagyományokhoz híven felállítjuk a karácsonyfát, és mellé egy betlehem
is épül, ami az idén szinte művészi értékre fog emelkedni. Nagyon látványos lesz, és
szeretném itt a szentgotthárdiak figyelmét felhívni arra, hogy érdemes Zsidára egy sétát tenni
az esti órákban.
17:00 órakor Somorjainé D. Zsuzsanna távozott a teremből.
Huszár Gábor: tény és való, hogy a mederkotrás, a rézsű szélesítés jobb levonulási
lehetőséget biztosít a Szentgotthárdra érkező nagy víz számára. Csak elég legyen az az
információ,hogy Szentgotthárdon 280 cm körül tetőzött hajnalban a Rába, majd másnap este
Körmendnél 450 cm-nél tetőzött, igaz ott nagy volt a belvíz befolyása ill a Pinka patak
vízszintje is.
Dr. Haragh László: Kethelyi gondjaink vannak. A Sallai út végső szakasz építési
törmelékkel és szeméttel van telehordva. Arra szeretnék az ottlakók kérni az embereket, hogy
ezt ne oda hanem a SZET Szentgotthárdi Kft. hulladék ill. építési törmelék lerakójába tegyék.
Ezt orvosolni kellene valahogy.
A másik probléma a kethelyi temetőben merült fel. Mindenszentek ünnepe kapcsán gond volt,
hogy az avart a sövény szélére hordták, és akinek ott van a hozzátartozója sírja, az ezt
nehezményezte. Azt kérnénk legyenek avar vagy szemétlerakó helyek, és a SZET
Szentgotthárdi Kft. azt alkalom adtán ürítse.
Még szintén a temetőhöz kapcsolódik, hogy az oda felvezető út egyik oldala rendben van a
másik ami magántulajdonban van, meglehetősen elhanyagolt. Erre is valamilyen megoldást
szeretnénk mi kethelyiek.
És egy másik észrevételt is szeretnék tolmácsolni, a temetkezések túl gyorsan zajlanak. Kérés,
hogy szépen lassan történjen a továbbiakban ahogy az alkalomhoz illik.
Huszár Gábor: vannak olyan információk amiket Önök, mint képviselők megtehetnek úgy,
vagy kötelesek úgy megtenni, hogy bejönnek a hivatalba, bekopognak a műszaki irodába, a
jegyző úrhoz, a polgármesterhez, vagy egyszerűen jelzik ezeket a dolgokat. Nem feltétlenül
kell olyan információkat itt a televízió nyilvánossága előtt megtenni, amik esetleg nem
tartoznak közérdekű információként mindenkire. Próbálják meg ezen észrevételeket minél
gyorsabban a célszemélyhez eljuttatni. Nem pedig nagy általánosságban közkinccsé tenni.
Virányi Balázs: választ szeretnék adni az egyik felvetésre. A kethelyieknek tudnám azt
mondani, hogy az elmúlt húsz évben úgy működött a hulladéktárolás a temetőben, hogy a
hátsó kapun kidobták a szemetet. Ezt az elmúlt húsz évben nem is vitte el senki. Hat- hét
teherautónyit vittünk el belőle mikor átvettük a temető üzemeltetését. Most ismét elindult ez a
tendencia, a SZET megcsinálta a tárolót október végére, ugyanoda ahol eddig kiszórták a
hulladékot. Csináltunk egy betonozott talpakkal rendelkező lécezett tárolót, amelyből a
temetőt üzemeletető személyzet, ahogy az megtelik, elpakolja és elszállítja a szemetet. Az
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egy másik kérdés, hogy vannak akik nem használják a tárolót.
Dömötör Sándor: tisztelet és köszönet a SZET Kft.-nek, hogy az elmúlt héten a Vándor
Fogadó előtt a vízelvezetés kérdését megoldotta. Kátyúk betömve.
17:07 órakor Somorjainé D. Zsuzsanna visszatért a terembe.
Dr. Haragh László: értettem polgármester úr célzását, minden esetre úgy gondoltam, ha
hozzám fordulnak akkor ezt azzal a célzattal teszik, hogy itt elhangozzon. De értem és egyet
is értek ezzel, viszont a kethelyi lakók szándékát is megértem.
Huszár Gábor, polgármester, megköszöni mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:08 órakor
bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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