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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-29/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október  30-án 

14:06 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

    Dr.Sütő Ferenc képviselő,  

 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. 

 

Távol vannak :   Labritz Béla képviselő. 

 

     

 

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

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

Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Sportszervezői feladatok ellátása 

megbízási szerződéssel 2013. évre” című előterjesztés megtárgyalását. 

 

Javasolja, hogy vegyék fel a zárt napirendi pontok közé a „Kamerarendszer Szentgotthárdon”, 

valamint „Ipari Park ügye” című előterjesztéseket megtárgyalását. 
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „A Gotthárd- Therm Kft. kérése” című, a 

„Kamerarendszer Szentgotthárdon” című, valamint az „Ipari Park ügye” című 

előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

226/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Sportszervezői feladatok ellátása megbízási szerződéssel 2013. évre” című előterjesztés 

megtárgyalását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé 

a „Kamerarendszer Szentgotthárdon”, valamint „Ipari Park ügye” című előterjesztéseket 

megtárgyalását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a „A 

Gotthárd- Therm Kft. kérése” című, a „Kamerarendszer Szentgotthárdon” című, valamint az 

„Ipari Park ügye” című előterjesztéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 8 igen- 0 nem arányú szavazása alapján 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 vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 4.számú melléklet 

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

 

3./ Napirendi pont: 
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a településrészek útjainak 

állapotáról. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

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

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója (Tájékoztató az 

önkormányzat 2013. I-IX.  havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet kérelme létszámbővítéshez. 

Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Ügyeleti ellátás – közös diszpécserszolgálat működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.9számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 
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Városfenntartó és városüzemeltető feladatok ellátása során a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a feladatot végző szervezet együttműködésének vizsgálata. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :11.számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :12.számú melléklet 

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

 

 

7./ Napirendi pont: 

A helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V.19.) önkormányzati rendelet, a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek és területeinek 

bérleti díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában 

lévő nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet egységesítése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :13.számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Ingatlan értékesítés Sztg. 0703/14 és 0707/15 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság). 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem Sztg. 1624 hrsz.(AMES Hungaria Kft.) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Sztg. 0564 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Sztg. 014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése . 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása. 
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Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :20.számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi, 1589 és 1568/14 hrsz-ú ingatlanok SZET Szentgotthárdi Kft. részére történő 

használatba adása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :21.számú melléklet 

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

 

16./ Napirendi pont: 

Albérleti szerződéshez hozzájárulás (Fanatic BT.) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :22. számú melléklet 

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

 

17./ Napirendi pont: 
Sportszervezői feladatok ellátása megbízási szerződéssel 2013. évre  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :23. számú melléklet 

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

 

III. EGYEBEK 
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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 két ülés közötti polgármesteri beszámoló következik. 

Szeptember 29-én került sor Szentgotthárdon az Őszi Fesztivál elnevezésű programunkra, 

amely az Itthon vagy – Magyarország szeretlek! országos rendezvényhez kapcsolódott. Ennek 

keretében nyílt meg az idei Nemzetközi Vasútmodell kiállítás, amelyet szentgotthárdi részről 

Kovács Gábor képviselt. A Fesztivál egyik legsikeresebb rendezvénye a szavalóverseny volt, 

amelyen közel ötven szentgotthárdi és kistérségi diák vett részt. A díjakat a zsűri elnöke, 

Bajomi Nagy György a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze adta át. Ezúton is 

gratulálunk minden szavalónak, de különösképpen a nyerteseknek.  Ezt követte az új 

Szentgotthárd könyv bemutatója, amelyen az alkotókon kívül a könyvben szereplő híres 

szentgotthárdiak is részt vettek. Az este folyamán került sor a Gécsek Tibor és Pars Krisztián 

tiszteletére felállított dobókör átadási ünnepségére, ahol Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai 

Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az estet a Színház mellett felállított sátorban 

kulturális programok zárták. Ezúton szeretném megköszöni minden szervező és közreműködő 

munkáját, s bár az élő közvetítésre nem kaptunk lehetőséget, mégis azt gondolom, hogy 

érdemes volt csatlakoznunk ehhez az országos kezdeményezéshez. Egy gyönyörű oklevelet is 

kaptunk a szervezőktől.  

Október 1-jén Fodor Zsolttal tárgyaltam az Allison ill. az Ipari Park további hasznosításával 

kapcsolatos kérdésekben.  

 

Október 2-án Szombathelyen 4 fő témában tárgyaltam. A felsőfokú duális képzéssel 

kapcsolatban, megyei fejlesztési tervvel kapcsolatban ill. gazdasági kapcsolatok, Opel 

együttműködési kérdésekben. 

Október 3-án részt vettem az Idősek napja rendezvényen, amelyet a Városi Gondozási 

Központ szervezett. Első alkalommal adtuk át az Idősek az Idősekért Díjat, amelyet 

megosztva kapott Kovács Jánosné és Schreiner Vilmosné. Ezúton is gratulálunk.  

Október 4-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter látogatott a térségbe. Egész napot 

átölelő program volt magyar és szlovén területen is. 

Október 5-én a Széll Kálmán Kör tagjaival találkoztam egy üzleti vacsora keretében. 
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Október 6-án tiszteletemet tettem Rátóton, az aradi vértanúk emlékének szentelt 

megemlékezésen.  

Október 7-én az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli régiójának vezetőivel, Dr. 

Csiszár Judit intézményvezetővel valamint a szentgotthárdi mentőállomás vezetőjével, Nagy 

Lászlóval folytattam megbeszélést az orvosi ügyeleti jövőbeni ellátásával kapcsolatban.  

Ugyanezen a napon Budapestre siettem , a hotellal kapcsolatois tárgyalásokra. 

Október 8-án GYSEV egyeztetés történt az intermodális közlekedés fejlesztési terv miatt. 

Október 9-én az intézményekkel folytattunk kontrollmegbeszéléseket.  

Október 10-én, Zalaegerszegen a Regionális Fejlesztési Holding és a Piac & Profit közös 

konferenciáján Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr vett részt.  

Szintén október 10-én reggel részt vettem Körmenden a Régióhő Kft. taggyűlésén, majd ezt 

követően Szombathelyen a Megyeházán tárgyaltam a megyei fejlesztési terv kidolgozásával 

kapcsolatban  

A délután folyamán részt vettem a Fürdő felügyelőbizottsági ülésén.  

Október 11-én tiszteletemet tettem a Magyarország-Szlovénia Határon Átnyúló 

Vegyesbizottság ülésén, Lendván, majd ezt követően a délután folyamán itt Szentgotthárdon 

került sor a Technikatanárok Országos Konferenciájára.  

A Magyar közlönyben a Magyar-Szlovén Vegyes Bizottság javaslatára megjelent az, hogy 

egy közös határon átnyúló projektbe is be kell vonni ennek a kolostorépületnek a felújítását. 

Azt gondolom ez jelentős előrelépés.  

Október 12-én a Széchenyi Iskolában rendezték meg a Hármashatár Kupa Nemzetközi 

Sakkversenyt, amelyet személyesen nyitottam meg.  

Október 14-én Dr. Birtha Gyöngyike járási tiszti főorvos asszonnyal folytattam megbeszélést, 

majd ezt követően részt vettem a Helyi Védelmi Bizottság ülésén.  

A délután folyamán ismét Budapestre utaztam, ahol a Magyar Fejlesztési Bank új 

vezérigazgatójával találkoztam és tárgyaltam szintén a hotellal kapcsolatban. 

Dr. Haragh László az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke, 

valamint Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr ugyanezen a napon fogadta Schimon 

szekcióvezető urat, aki a megtekintette duzzasztót, majd a szentgotthárdi civil szervezetek 

képviselőivel tárgyalt.  

Október 15-én a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatban folytattam egyeztető megbeszélést.  

Október 16-án Sopronban részt vettem „AT-HU 2.0 2. bilaterális szakmai konferencia - 

határon átnyúló együttműködés Ausztria-Magyarország 2014-2020 “ elnevezésű programon, 

majd délután a Lipában köszöntöttem a nyugdíjas civil szervezeteket. 
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Október 17-én, Szombathelyen a vasútállomáson tartott a GYSEV sajtótájékoztatót az 

"Intermodális közlekedési rendszer fejlesztése a Szombathely - Szentgotthárd GYSEV vonal 

térségében" c. projekt kapcsán.  

Aznap délután tiszteletemet tettem a Prima-díj átadó ünnepségén a szombathelyi Weöres 

Sándor Színházban.  

Október 18-án Fekete Tamás városüzemeltetési vezetővel részt vettünk a Vasivíz Zrt. 

közgyűlésén, majd innen Bükre látogattam, ahol sor került a Pannon Thermál Klaszter 

szezonnyitó ünnepségére. Itt jelen volt dr. Horváth Viktória is, helyettes államtitkár asszony. 

Október 19-én Dömötör Sándor képviselő úrral közösen látogattunk el Farkasfára, ahol az 

idősek napi program keretében átadtunk egy-egy emléklapot a két legidősebb farkasfai 

lakosnak.  

Október 21-én részt vettem a Régióhő Kft. rendkívüli taggyűlésén Körmenden.  

Aznap a III. Béla Szakképző Iskola vezetőségével az Opel Szentgotthárd Kft.-nél folytattunk 

megbeszélést. Tulajdonképpen egy bemutatkozó látogatás volt az iskola új vezetése és az 

Opel vezetése között. 

A délután folyamán ülésezett a Bűnmegelőzési Bizottság.  

Este a Refektóriumban Balla Ede Zsolt tartott egy előadást a szakrális földrajz témakörében.  

Október 22-én itt Szentgotthárdon írtuk alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a jövő 

év során megkezdődhet a szentgotthárdi és térségi közösségi közlekedés fejlesztése a 

partnerekkel közösen, így a GYSEV, a VasiVolán Zrt. és négy kistérségi település 

közreműködésével.  

Aznap este emlékezett meg a város az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a 

köztársaság kikiáltásának évfordulójáról. Az ünnepségen tiszteletét tette és köszöntőt mondott 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár.  

Mégegyszer köszönetemet szeretném kifejezni a műsort szervező pedagógusoknak ill. minden 

szereplő diáknak. 

Október 24-én Budapesten találkoztam Csákányi Eszter művésznővel, akivel egyeztetteük a 

mozi évfordulójával kapcsolatos nyitott kérdéseket és sikerült egyeztetnem Koltai Róbert 

művész úrral aki ígéretet tett arra, hogy jelen lesz ezen ünnepségen. 

Október 25-én vette kezdetét az Arany János Kézilabda Torna, amelynek megnyitóján 

személyesen vettem részt.  

Október 28-án tiszteletemet tettem Budapesten, az Osztrák Nagykövetségen, az osztrák 

nemzeti ünnep alkalmából.  

Ezen a napon Jogi Bizottsági ülés volt. 

Október 29-én ülésezett az Idősügyi Tanács ill. az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok  Bizottság.  
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Ma délelőtt pedig támfal átadási ünnepségre került sor. Jelen volt V. Németh Zsolt 

vidékfejlesztési államtitkár, Kovács Ferenc a megyei közgyűlés elnöke, ill. igazgatók és 

vezérigazgatók. Azt jeleztem feléjük, hogy minden intézkedést tegyenek meg a jövőben azért, 

hogy elindulhasson a bal parti támfal megerősítése is. 

Még néhány aktuális információ. A Magyar Közlöny 175. számában megjelent, hogy „OPEL 

Szentgotthárd Autóipari Korlátolt Felelősségű Társaság Stratégiai ipari ágazatok 

jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási 

kompetenciáik megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési 

programmal 1 646 488 537”  Ft-ot kapott, egy 91%-os támogatottságú projekt keretében.  

Ezen kívül a jövő hét második felében kerül sor az Automotive Hungary 3 napos 

rendezvényére, ahol a Nyugat  Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ alapító tagjaként 

Szentgotthárd is képviselheti magát. Egy anyagot készítettünk el, melyet a kivetítőn rövidesen 

látni fognak. Célunk az, hogy vonzóvá tegyük Szentgotthárdot nem csak a turisták hanem a 

letelepedni vágyók számára is. 

Dömötör Sándor: néhány gondolatot szeretnék Önökkel megosztani. Az első talán az, hogy 

úgy tűnik hiába tettünk feljelentést a buszmegállóval történt incidens kapcsán. Számomra 

hihetetlen, hogy senkinek semmilyen információja nincs az üggyel kapcsolatban. 

Ugyancsak tragikus dolog, hogy múlt szombati disco után a ligetben randalíroztak a fiatalok. 

Padot téptek ki a helyéről. Ugyancsak szomorú, hogy a volt Őrségi Áruház előtt a Picasso 

felöli oldalon lévő fát harmadszor törték derékba.  

A másik téma mely kapcsán kérdésem merült fel az a közbeszerzés. Nem tudom mi olyan 

nagy bűnt követtünk el mely alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság  keményen büntet 

minket több esetben is. 

A támfallal kapcsolatban olyan beruházás valósult meg, amely hosszútávon biztosítja a város 

érintett területének védelmét, a várható legnagyobb árvízzel szemben is. Szomorú dolog az, 

hogy ebben a projektben is a Döntőbizottság a tervező hibái miatt minket büntethet meg. Ez 

ellen mindenképpen valami jogorvoslatot kellene találni. 

Huszár Gábor: örülök, hogy felhozta a buszmegálló kérdését. Azt pontosan tudjuk, hogy 

6.00 és 6.18 között megállt ott egy nyerges kamion. Azt kérjük mindenkitől aki hallott vagy 

esetleg látott valamit jelezze felénk, vagy a rendőrség felé.   

Nem én vagyok a legkompetensebb a közbeszerzési döntőbizottsággal kapcsolatban, viszont 
rossz információ hangzott el, nem azért büntettek meg minket, mert egy köétkeztetési 

szakértő véleményének adtunk hangot, hanem azért, mert az Elament bíztuk meg azzal, hogy 

lássa el továbbra is a közétkeztetést.  

A támfallal kapcsolatban pedig azért akarnak elmarasztalni bennünket, mert azzal a céggel 

kötöttük meg, arra a csappantyú felszerelésére a szerződést, amelyik a 300 milliós projektben 

a fővállalkozó. Kérdezem én, hogy egy néhány milliós beuházásra odaengedünk bármilyen 

vállalkozót egy 300 milliós projektben? Ezért akarnak minket elmarasztalni. Tudomásom 

szerint jogorvoslati eljárással bírósághoz fordultunk a határozatok ellen. De jegyző úr sokkal 

pontosabban el tudja mondani a tényeket.  

 

Dr.Dancsecs Zsolt: a lényeget már polgármester úr elmondta. Egyelőre nincsen végleges, 

jogerősen lezárt ügy, mert bírósághoz fordultunk. Az biztos, hogy az Elamen Rt. 



10 

 

szerződésének meghosszabbításánál a közbeszerzési törvényben lévő eljárási rendet követtük. 

Ennek ellenére a Döntőbizottság azt mondja, hogy már erre az időszakra is pályázatot kellett 

volna kiírni. Ebben szerintünk semmi logika és életszerűség sincsen. 

A támfal projekttel kapcsolatban. Ez egy pályázati projekt melynek megvalósítása során 

kiderült, hogy további munkálatok elvégzése szükséges. És ezért közbeszerzési eljárást kellett 

lefolytatnunk, olyat amilyet a pályázat gazdái kértek. Ezt megtettük, megbüntettek bennünket 

megint. A bírósági döntések majd ezeket végelegesen rendezni fogják. Semmi rendkívüli 

nincs ebben, hogy egy önkormányzatot vagy egy közbeszerzési ajánlatkérőt megbüntetnek 

Magyarországon, sajnos tömegével fordul elő. Nagyon bonyolult és szerteágazó ennek a 

szabályozása. Csak a közlönyben 100 oldal és 400 paragrafus terjedelmű – nyilván lehet 

találni olyan szakaszokat, melyek esetleges megsértése vizsgálható.  

 

Huszár Gábor: annyit szeretnék hozzátenni, hogy én találkozót kértem a közbeszerzési 

döntőbizottság elnökével, melyet meg is kaptam, és arra kértem, hogy ha látja, hogy 

ténylegesen triviális hibáink vannak, akkor hívjon fel telefonon és jelezze, és mi azonnal 

orvosolni fogjuk ezeket a hibákat.  

Ebből is látszik, hogy egy önkormányzati apparátus nincs mindig felkészülve több százmilliós 

közbeszerzési eljárás lefolytatására. El kell gondolkodni azon, hogy ilyen ügyekben külső 

közbeszerzési szakértőt vegyünk igénybe.  

 

Vadász József: a közbeszerzés témájához szeretnék én is hozzászólni. A támfal alapozási 

munkái során derült ki, hogy a gimnázium pincéjében egy csapadék elvezető csatorna van. De 

sajnos sem ki sem bevezető nyílása nem volt látható, erre pótmunkát kellett kérni. 

Jogszerzűen, közbeszerzési eljárás keretében megbíztuk a céget, aki eddig is vitte a projektet. 

Ezért büntettek meg minket, ilyen apróságokon múlik. 

 

Virányi Balázs: annyival egészíteném ezt ki, hogy tervezői hibára hivatkoznak, de ezt csak a 

döntőbizottság gondolja tervezői hibának.  

 

 

Dr. Haragh László: a két ülés közti anyagból egy táblázatot szeretnék kiemelni, az 

álláskeresők aránya Szentgotthárdon ebben a hónapban 6,3 %. Úgy gondolom az 

iparfejlesztésnek és az ipar támogatásának eredménye látszik ezen számból.  

A másik amit kiemelnék, a XII. Arany János Kézilabda Kupa kapcsán szeretném a 

szervezőket megnevezni, Kozma tanár urat és feleségét. Az ő munkájukat külön szeretném 

megköszönni. Külön kiemelném a szülők támogatását is. 

Kardosné Kovács Márta Mária: a munkaügyi központ táblázatához tájékoztatásként 

elmondanám, hogy a téli közmunka program jelentősen érinti Szentgotthárdot is. Ez a 

munkaügyi központnál nyilvántartott munkanélküliek részére 6 hónapon keresztül munkát 

biztosít. Ennek keretében képzésre is sor kerülhet. 

 

Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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227/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Két ülés között történt 

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

munkájáról” szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 4.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, a bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy folyamatosan biztosítani kell a forrást az utak állapotának további javítására. 

Jelezték felém, hogy a járdák felújítására is hangsúlyt kellene fektetnünk.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás kiövetkezik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

228/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről” szóló beszámolót elfogadja.  

 

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

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelveiben foglaltakat az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint módosítja.  

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és hosszú távú 

Vagyongazdálkodási terv módosítását az Előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetés, Költségvetés , Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 30 /2013. (X.31.) rendeletét az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről. 
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Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a beszámolóból ízelítőt kapunk abból, hogy milyen 

szerteágazó feladatot végeznek a hivatal dolgozói. A Jogi, pénzügyi bizottság nevében 

szeretném megköszönni az áldozatos munkát. Tolmácsolnám egyúttal a lakosság észrevételét 

is, jelezték felém, hogy elégedettek és megfelelő ellátásban részesülnek a hivatalnál. 

 

Huszár Gábor: szavazás előtt kérem jegyző urat, hogy tolmácsolja a hivatal összes dolgozója 

felé a képviselő-testület köszönetét. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

229/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2012. szeptember 1. - 2013. augusztus 31. 

közötti időszakában végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a településrészek útjainak 

állapotáról. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: kérdezem az előterjesztőt van e kiegészíteni valója. 

 

Fekete Tamás: szeretném elmondani, hogy hosszú idő után idén volt először lehetőség arra, 

hogy több mint 80 millió Ft-ot fordítsunk útjaink állapotának javítására. Ez látványos 

eredményhez még nem vezetett, de ha jövőre is ennyi pénzből gazdálkodhatunk akkor 

megígérhetem, hogy mind a járdák mind az úthálózat állapota rohamosan fog javulni. 

 

Vadász József: Fekete Tamás elmondta, hogy az elmúlt évek legnagyobb beruházása 

történhetett meg az útfelújítások terén, ennek hozadéka volt a Kethely és Zsida közötti 

útszakasz felújítása. Viszont ez hatalmas forgalmat generált a Szentgotthárd és Zsida közötti 

útszakaszra, amire szintén ráférne a felújítás ill. járda sem található ezen a szakaszon. 

Kérném, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor ezen útszakasz felújítása prioritást 

élvezzen. 
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Kérdésem, hogy a Zsidai út és a Szépvölgyi út közötti híd szélesítése ill. korláttal való ellátása 

milyen határidőn belül valósulhatna meg? 

 

Fekete Tamás: a Szentgotthárd ill. Zsida közötti útszakasz felújítása teljesen indokolt, a 

következő év programjában mindenképpen szerepeltetni kell.   

Visszatérve a korlátra. A műszaki megoldás már meg van, egyeztetések megtörténtek. Ez a 

korlát 1-2 héten belül el kell, hogy készüljön. 

 

Dr.Sütő Ferenc: szeretném kiemelni az előterjesztés ide vonatkozó szövegét  mely szerint a 

Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen a szennyvízcsatornázás után kerülhetnek szóba az 

önkormányzati tulajdonú utak felújítása.”  

Az lenne a kérdésem, hogy lesz e szennyvízberuházás avagy sem? Nyer e a pályázat avagy 

sem? Mert a városrészen élőknek fogytán a türelme. 1998 óta vannak bizonytalanságban.  

 

Fekete Tamás: ilyen közel a sikerhez még soha nem voltunk, mint most. A pályázat be van 

adva. Nyertesnek nem nyilvánították még, hiánypótlásokat beküldtük. Mindent elkövetünk, én 

is és polgármester úr is, hogy ez a pályázat nyertes legyen. Azt követően az utak, járdák meg 

fognak újulni Máriaújfaluban.  

 

Huszár Gábor: van olyan munkatársam aki ezt mondta, hogy ha ez a pályázat nem nyer 

akkor ő fel fog mondani. Annyi munka van benne, az elsők között adtuk be. A mi pályázatunk 

volt a régióban az egyetlen aki az első fordulót követően nem kapott hiánypótlást. Nincs még 

meg az országos elbírálás, 

 

Dömötör Sándor: szeretném ha ez az optimizmus átterjedne mindenkire. Az is bizotsan 

látzsik, hogy az a munka melyet a SZET Kft. elvégzett példaértékű, magas színvonalú, nem 

olyan, mint a korábbi évek munkálatai. Azonban szomorúbb a helyzet, ha áttérünk a 

Közútezelő kezelésében álló állami utak állapotára. Említhetném itt a Május 1. utcát, a 

Hunyadi utat, de még sorolhatnám. Jó lenne, ha majd ez ügyben is tudnánk eredményeket 

elérni. 

 

Huszár Gábor: utolsóként, 8. helyen, de Szentgotthárd is benn van a megyei programban, 

mely szerint a kettős körforgalomtól a vasúti átjáróig a teljes útszakasz felújításra fog kerülni. 

 

Vadász József: kimaradt előző hozzászólásomból, szeretném kérni a műszaki irodát, hogy az 

újonnan felújított utakkal kapcsolatban a műszaki ellenőrök figyeljenek oda a kivitelezés 

minőségére. Egy példát szeretnék felhozni, a Zsida és Kethely közötti új szakasznak azon 

része mely a Zsidai útra torkollik nem megfelelően lett szintbe hozva, nagyobb mértékben 

gyalulták le az utat, mint a későbbi feltöltés.  A kanyarodó járművek már most feltörték a 

frissen leterített aszfaltot. Amíg nem történt meg a műszaki átadás ezek a hibák 

orvosolhatóak.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem ill. 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 

 

 



14 

 

230/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd,  József A. utca Rákóczi F. utcai kereszteződésétől a Hunyadi út 

irányába megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd, Mogersdorf felé vezető úton 3,5 tonnás súlykorlátozás 

elrendelésével.  

 

Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az István 

király utca 2. számú társasház keleti oldalán lévő kocsibejárójától a Kilián Gy. 

utca kereszteződése irányába megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

4. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Fürdő 

utcában mindkét irányban megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5. 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Kossuth L. utcai parkolóban a Kossuth L. u. 25.-27. alatti  társasház kijárójától 

a Kossuth L. utca irányába megállási tilalom elrendelésével.  

 

Határidő:  2013. november 30. 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért a 

Kossuth L. utcai (régi piac) parkoló átalakításával, bővítésével úgy, hogy a 

parkolót meg kell nyitni a Fürdő utca felé, a parkolón belüli közlekedést 

egyirányúsítani kell a Kossuth L. utca felől a Fürdő utca irányába és a bővítéssel el 

kell érni, hogy mindkét oldalon ferde beállású parkolóállásokat lehessen 

kialakítani.  
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Határidő:  2014. évi fejlesztések során  

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a várkerti 

részen a hivatal garázssora előtt lévő parkoló Művelődési Ház irányába történő 

bővítésével: egy új egyszerű kialakítású, kőzuzalékos burkolatú parkoló 

kialakításával.  

 

Határidő:  a 2014. évi fejlesztések során 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

7.) 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városrészi utak 

állapotával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja, az elkövetkező időszak 

közútfejlesztéséeivel kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: az utak folyamatos 

javítására költségvetési forrást kell biztosítani. 

 

Határidő:  a 2014. évi felújítások elvégzése során 

 Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója (Tájékoztató az 

önkormányzat 2013. I-IX.  havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a 2013. háromnegyed évi adatokból láthatjuk, hogy a fő 

szempont a működés megőrzése, a takarékos gazdálkodás szemelőtt tartása volt. A bevételek 

és kiadások a tervezett szint szerint alakultak.  

Támogattuk a fürdő működését, eleget tettünk a kötvényből adódó kötelezettségünknek.  

A közszolgáltató vállalat felszámolásával kapcsolatban kifizetésre kerültek tartozások.  

Mindezek mellett jelentős fejlesztésekre is biztosítottunk forrást.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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231/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2013. I-IX. havi 

gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet kérelme létszámbővítéshez. 

Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: egy mondat összefoglalásként, ez a létszámbővítés kötelező eleme annak a 

pályázatnak amit prevenciós céllal nyert a rendelőintézet. Ez nem a város költésgvetéséből 

fedeződik, hanem a pályázati keret terhére. 

Ajogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

232/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét támogatja és engedélyezi az intézmény létszámbővítését a TÁMOP -6.1.2-11/3 -

2012-0011. kódszámú pályázat keretében 2 fővel – 1 fő EFI irodavezető, 1 

projektmenedzser alkalmazásával - határozott időre, 2013.09.01. időponttól a projekt 

fenntartási időszak végéig, azaz 2018.08.31. időpontig, azzal, hogy a projekt megvalósítás 

időpontjáig (2015.08.31.) az alkalmazás költségeire az elnyert pályázati támogatás nyújt 

fedezetet. A Rendelőintézet Szentgotthárd létszáma ezzel 33 főre változik.  

 

Határidő : azonnal  

Felelős : Huszár Gábor polgármester  

    Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Ügyeleti ellátás – közös diszpécserszolgálat működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.9számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Dr. Haragh László: csak annyit szeretnék elmondani, hogy közös diszpécserszolgálat 

megteremtéséről van szó, a betegek továbbra is a saját orvosukkal fognak az ügyeleti ellátás 

során találkozni. Ez kérdésként vetődött fel a lakosság körében, ezért mondtam el.  

 

Huszár Gábor: semmi nem változik, semmivel nem lesz rosszabb az ellátás. Pillanatnyilag 

arról szól az előterjesztés, hogy a diszpécseri szolgálat ellátását fogja vállalni az Országos 

Mentőszolgálat, és a következőkben itt lesz azaz anyag amely az ügyleti rendszer 

mentőszolgálatba történő esetleges bekapcsolását is a testület elé terjeszti. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

233/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet megállapodást kössön az orvosi ügyeleti feladatok ellátása kapcsán az 

Országos Mentőszolgálattal a közös diszpécserszolgálati feladatok ellátására az Előterjesztés 

1. számú melléklete szerint. 

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

   Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

4./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

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

szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás következik! 

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

234/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát 
az Előterjesztés 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában  
 az „A” típusú pályázat esetén  10  főt részesít ösztöndíjban 
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Határidő : 2013. december 14. 

Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában  
 az „A” típusú pályázat esetén 4000  Ft/fő/hó támogatást nyújt 

 

Határidő : 2014. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata  

31/2013. (X.31.) önkormányzati rendeletét 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályairól 

hatályon kívül helyezéséről. 

 

5./ Napirendi pont: 

Városfenntartó és városüzemeltető feladatok ellátása során a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a feladatot végző szervezet együttműködésének vizsgálata. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :11.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.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

235/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városfenntartó és 

városüzemeltető feladatok ellátása során a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

feladatot végző szervezet együttműködésének vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő támogatási ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :12.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az 1. határozati javaslatot. Ha 

nincs kérdés ezzel kapcsolatban, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

236/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. részére 

„Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás” jogcímen a kért 6.854.000 Ft-

ot NEM tudja nyújtani.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 

A helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V.19.) önkormányzati rendelet, a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek és területeinek 

bérleti díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában 

lévő nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet egységesítése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :13.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Három rendeletről van szó, 

melyeket egységesen egy rendeletbe kívánunk foglalni. Jegyző úr komoly munkát végzett 

ezzel kapcsolatban. Ha nincs ezzel kapcsolatban hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat 32/2013.(X.31.)önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában 

lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól. 

 

8./ Napirendi pont: 

Ingatlan értékesítés Sztg. 0703/14 és 0707/15 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság). 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: az Őrségi Nemzeti Park elővásárlási joggal kíván élni. Ha nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

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

 

237/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a szentgotthárdi 0703/14 hrsz-

ú, 10 ha 5883 m2 területű, kivett erdő művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 1536/12960 

tulajdoni részarányára és a 0707/15 hrsz-ú, 3969 m2 területű, kivett erdő, út művelési ágú 

külterületi ingatlanban lévő 3/54 tulajdoni részarányára az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) történő Adásvételi szerződés 



20 

 

megkötéséhez járul hozzá a 214/2013. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és vételárért.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül.  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

9./ Napirendi pont: 

Területvásárlási kérelem Sztg. 1624 hrsz.(AMES Hungaria Kft.) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: korábban tárgyaltuk ezen terület eladást. Ha nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

238/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 161/2013. sz. határozat 1.  

pontját az alábbiak szerint módosítja:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárdi Ipari Park területén az AMES Hungária Kft – Szentgotthárd, Felsőliget u. 4. 

alatti gazdasági társaságnak érétkesítésre kerüljön a szentgotthárdi 1624 hrsz: kivett ipartelep 

és a szentgotthárdi 1630 hrsz – kivett közút ingatlannak egy része.  

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1624 hrsz-ú ingatlan vételára bruttó 

16.400.000.-Ft (12.913.385.-Ft+ÁFA), mely képezi az átutalás napján az Önkormányzat 

számlavezető pénzintézeténél (a jelen pillanatban az OTP Bank Nyrt-nél) érvényes EUR/Ft 

átváltási árfolyamot, amennyiben az AMES Hungária KFT. EUR pénznemben fizeti meg az 

ingatlan vételárát. A Képviselő-testület továbbá egyetért azzal, hogy a szentgotthárdi 1630 

hrsz – kivett közút ingatlan bizonyos részének értékesíthetősége esetén a szükséges területrész 

1204.-Ft/m2+ÁFA áron kerüljön értékesítésre.  

 

-További biztosítékként az AMES Hungária Kft-nek vállalni kell a szentgotthárdi 1624 hrsz-ú 

ingatlanra tekintettel 43.000 € + ÁFA összegű biztosíték megfizetését 2020. január 30-ig, 

amennyiben 2020. január 01-ig az alkalmazotti létszám nem éri el az 50 főt és a vevő AMES 

Hungaria Kft nem kezd olyan csarnok építésébe a Szentgotthárdi Ipari Parkban az akkor 

tulajdonát képező ingatlanban azzal a céllal, hogy további termelést indíthasson el és ehhez 

további dolgozókat tudjon foglalkoztatni.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 1624 hrsz-ú, kivett ipartelep művelési ágú, 10729 m2 

területű ingatlant az AMES Hungaria Kft. (9970 Szentgotthárd, Felsőliget u. 4. ügyvezető: 

Hóbor András, Cégj.sz.: 18-09-111665, Adósz.: 24325668-2-18) részére 16.400.000 Ft áron 

versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (3) bekezdése alapján.  

Az értékesítéshez kacsolódó feltételek:  

- amennyiben az AMES Hungária KFT. EUR pénznemben fizeti meg az ingatlan vételárát, 

úgy a 16.400.000 Ft-nak megfelelő €-t az átutalás napján az Önkormányzat számlavezető 
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pénzintézeténél (a jelen pillanatban az OTP Bank Nyrt-nél) érvényes EUR/Ft átváltási 

árfolyamon kell meghatározni.  

 

A vevőnek vállalnia kell, hogy 2020. január 30-án 43.000 € + ÁFA biztosítékot fizet az 

Önkormányzat számára amennyiben  

- legkésőbb 2020.január 01-ig az 1.) pontban írt feltételeket maradéktalanul nem teljesíti. 

 

Az adásvételi szerződés megkötésének 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. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli. 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30  napon belül egy összegben kell 

megfizetni. 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt  

   főtanácsos 

 

10./ Napirendi pont: 

Sztg. 0564 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, úgy javasolja elfogadásra, hogy nézzük meg ennek 

az agyagödörnek a tényleges értékét, és egyenlőre ne történjen értékesítés. 

Ha nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

239/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0564 hrsz-ú, legelő, szántó, 

kivett anyaggödör megnevezésű ingatlan értékesítéséről egyelőre nem hoz döntést. Elrendeli 

annak megvizsgálását, hogy a területen lévő „agyaggödör”-ből kitermelhető esetleges 

építéshez, karbantartáshoz felhasználható anyag minősége és becsült mennyisége, esetleges 

kitermelésének költsége mekkora lehet. A képviselő-testület az értékesítésre ennek 

ismeretében tér vissza.  

 

Határidő: a vizsgálat elkészítésére a 2013. novemberi testületi ülés  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Sztg. 014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése . 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
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Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az 1. határozati javaslatot. Ezek 

szerint ne értékesítsük. Az előterjesztésben szerepel, hogy kiskerti tevékenység, időközben 

pedig kiderült, hogy ezen terület nagy része le van betonozva.  

Ha nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

240/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 014/43 hrsz-ú, 

szántó művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 10/32 tulajdoni részarányát Dr. Mercz Ilona 

Éva 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. 2. ép. fszt. 2. sz. alatti lakos részére nem értékesíti.  

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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 javasolja, az 1. pontot némi 

módosítással. Azzal. hogy kerüljön megvizsgálásra a parkoló kialakításának lehetősége. Ill. a 

2.pontban, hogy 2014. január 10-ig legyen az ingatlan tovább hirdetve az eredeti feltételekkel. 

 

Dr. Haragh László: a bizottsági ülésen azt mondtuk, hogy a parkoló ideiglenes jeleggel 

legyen kialakítva. 

 

Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

241/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m2 beépítetlen 

területű ingatlan hasznosítása kapcsán elrendeli annak vizsgálatát, hogy az ingatlanon milyen 

költséggel, hány parkoló kialakítására lenne lehetőség. Kéri e vizsgálat eredményeiről a 

novemberi ülésen való beszámolót.  

 

Határidő: 2013. novemberi testületi ülés  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető  

 



23 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m2 beépítetlen 

területű ingatlant hasznosításra, beépítésre meghirdeti az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint. Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van lehetőség. A 

meghirdetésre 2014.január 10-ig kerül sor, az eddigi hirdetések szerinti feltételekkel. A 

meghirdetésre a vagyonrendelet szerinti helyben szokásos módon kell eljárni.  

 

Határidő: közlésre azonnal  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

   Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

13./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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. Ha nincs kérdés ill. 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

242/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak szerint az első lakáshoz jutók 

támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Hegedűs Csaba 

(szül.: Eger, 1970.05.05. an.: Szabó Éva) és házastársa Hegedűsné Borbély Krisztina 

szül.név.: Borbély krisztina (szül.: Debrecen, 1978.01.18. an.: Kun Jolán) 9970 Szentgotthárd, 

Ady E. u. 10. I/1. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 2710 hrsz-ú, természetben: 

9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 39. sz. alatti családi házas ingatlan megvásárlásához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2013. november 22.  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :20.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Viszont volt kiegészítése, 

miszerint az üzlethelyiségek eladási ára 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű 

üzlethelyiség:7.681.150.-Ft (232.762.-Ft/m2) 

A 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű üzlethelyiséget: 15.975.436.-Ft (192.475.-.Ft/m2  legyen.  
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Vadász József: szeretném javasolni, hogy amennyiben több vevőtől azonos ajánlat érkezik, 

részesítsük előnyben azt aki mindkét helyiséget megvenné. Mert a későbbiekben az 

önkormányzatnak sokkal könnyebb dolga lenne egy tulajdonossal az esetleges felújítás során. 

 

Huszár Gábor: ez logikusnak tűnik. Ha nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

243/2013. 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 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: 2013. november 15. 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/285-

11/2013. 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 2013. novemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. 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: 2013. november 15. 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/285-

11/2013. 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 2013. novemberi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Azonos feltételek vállalása és azonos árajánlatok esetén előnyt élvez az, aki a két 

üzlethelyiséget egyben kívánja megvásárolni. 
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Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos  

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi, 1589 és 1568/14 hrsz-ú ingatlanok SZET Szentgotthárdi Kft. részére történő 

használatba adása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :21.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Virányi Balázs: a bizottsági ülésen tettünk egy olyan kiegészítést, hogy a jelenlegi állapotról 

készüljön dokumentáció. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

244/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a szentgotthárdi 1568/14 hrsz-ú, kivett üzem és 

camping megnevezésű, 9211 m2 területű és a szentgotthárdi 1589 hrsz-ú, kivett ipartelep 

megnevezésű, 9795 m2 területű ingatlanokra vonatkozó, az Előterjesztés 2. sz. mellékletében 

található Használati Megállapodás-tervezet aláírásához a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő 

Kft-vel és felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak megkötésére.  

Az aláírás előtt készüljön teljes fotódokumentáció az említett ingatlanok jelenlegi állapotáról 

ami képezze a Megállapodás mellékletét.  

 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

16./ Napirendi pont: 

Albérleti szerződéshez hozzájárulás (Fanatic BT.) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :22. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és azért nem tud hozzájárulni, mert a benyújtott 

szerződés tervezet, nem fedi a valóságot.  Hiszen a nevezett ingatlant a szerződés olyan 

színben tünteti fel, mint, hogy ha a főbérlőnek jogosultsága lenne az albérlő felé bármiféle 

engedélyezéshez. Tulajdonképpen engedélyeztetéshez, átépítéshez az önkormányzatnak van 

jogosultsága.  

Ha nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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245/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fanatic Bt., által bérelt 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 

29/A/1 hrsz-ú helyiségre vonatkozó Papp József 9970 Szentgotthárd, III. Béla kir. u. 11. 

(adósz.: 66397876-1-38, nyilv.sz.: 34684940) sz. alatti lakossal történő, az Előterjesztés 1. 

számú mellékleteként becsatolt „Helyiségbérleti szerződés” megkötéséhez nem tud 

hozzájárulni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 
Sportszervezői feladatok ellátása megbízási szerződéssel 2013. évre  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :23. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. November és december 

hónapról van szó. 

 

Dömötör Sándor: ez nem új dolog, a sportkoncepcióban egyértelműen megfogalmaztuk, 

hogy erre szükség van. Az a kérdésem, hogy ez a megoldás egy ideiglenes megoldás vagy az 

a szándék, hogy hosszútávra is ezt a konkrét személyt szerződtetjük? Nekem az a 

véleményem, hogy egy helybéli aki ismeri a város sportvezetőit és városunk adottságait, 

jobban el tudná látni ezen feladatot.  

 

Huszár Gábor: természetesen így van. Erre az állásra pályázatot fogunk kiírni, és 

mindenképpen próbaidővel vesszük fel azt aki ezt a pályázatot megnyeri. Ez a sürgősség azért 

van, mert pályázati lehetőségek indulnak el a következő hónapokban.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

246/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. 

november 4 – 2013. december 31-ig határozott időre a sportszervezői feladatok ellátására 1 fő 

megbízási szerződéssel alkalmazásra kerüljön.  

A megbízási díj összege: bruttó 154.600- Ft/hó  

Fedezete: A Vasivíz Zrt részvény leértékeléséből származó bevétel.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

III. EGYEBEK 

 

Dr. Sütő Ferenc: a városüzemeltetési vezetőtől szeretném megkérdezni, hogy a áriaújfalui 

haranglábnak a villamos hálózatra történő rákapcsolása mikorra várható?  
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Huszár Gábor: ez még nem történt meg? 

 

Fekete Tamás: szomorúan kell mondanom, hogy még nem. A kérvényt mi az Eon-Édász felé 

rég elküldtük. Az a kérvény valahol Szeged, Budapest, Győr  és Pécs környékén kering. Már 

többször is reklamáltunk az ügyben. Állítólag már megtalálták a kérelmünket és a pecsétet rá 

fogják ütni és a hálózatra rá lesz kapcsolva.  

 

Huszár Gábor: mikor volt a templom újbóli felszentelése? Áprilisban. Ez a kérvény 

áprilisban el lett küldve. Meg voltam győződve, hogy ez ügyben már minden rendben van. A 

rábatótfalusi labdarúgópálya öltöző felújításához februárban a klub beadott egy kérvényt az 

Eon-hoz. Rákérdeztem, hogy ezzel mi a helyzet, a múlt héten az Eon irodában kivették a fiók 

aljából, „bocsánat itt maradt a fiókban” megjegyzéssel. Ha a hivatalban tized ilyen rosszul 

végezné valaki a munkáját, biztos ,hogy nem kellene neki hétfőtől dolgozni jönni.  

 

Dömötör Sándor: a két ülés közti anyagban már szerepelt, hogy a SZET Kft. a Kossuth 

Lajos utcában , a Tompa Mihály utcától lefelé azokat a fákat melyeknek a lombkoronája 

nagymértékben zavarja az ottlakókat, ki fogják vágni, és helyette más fák kerülnek ültetésre.  

Vannak ebben az utcában olyan fák is melyekkel kapcsolatban az a lakók kérése, hogy az 

ágaik legyenek rövidebbre vágva.  

  

Dr.Sütő Ferenc: köszönöm a válaszokat. A másik kérdésem az lenne, hogy mindannyian 

kaptunk e-mail formájában egy tájékoztatást, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból igénybe vehető támogatások részleteiről. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a 

harmadik célterület ha jól láttam, egy többfunkciós  szolgáltatóközpont kialakítására, vagy 

például egy művelődési ház fejlesztésére is felhasználható támogatás. Van e arra lehetőség, 

hogy ezt a forrást a Máriaújfalusi városrész részére hívjuk le, a művelődési ház felújítására?  

 

Huszár Gábor: pillanatnyilag én nem tudom miről van szó. 

 

Dr. Gábor László: városok ezt sajnos nem vehetik igénybe.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a lakosság köréből érkezett felém olyan jelzés, hogy a 

hivatal elérhetőségét nem igazán tudják megtalálni. Aki nem internet felhasználó az, hogy fér 

hozzá az egyes ügyintézők telefonszámához? Valahol ezen információkat közzé kellene 

tennünk, vagy a városi újságban vagy kifüggesztve. Mert, hogy megváltoztak a járás és a 

hivatal változásával ezek a számok.  

A másik felvetésem pedig az, hogy az Arany János utca és a Széchenyi utca sarkán lévő 

ingatlan nagyon elhanyagolt és rendezetlen. 

A harmadik pedig, a sokszorosan visszatérő hotel ügye. Azt kérném, hogy készüljön egy 

kimutatás arról, milyen ügyek vannak folyamatban a hotel ellen. 

 

Huszár Gábor: Fekete úr, büntettük már meg ebben az évben őket? Hogyne. Fizetnek is.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: csak azt szeretném jelezni a hotellal kapcsolatban, hogy egyedi hatósági 

ügyről van szó, csak úgy nem lehet közzétenni ennek az adatait. Amit meg lehet tenni, azt 

eddigis  mindent megtettünk.  

A telefonszámok kapcsán pedig, nem változott meg semmilyen telefonszám a járás kapcsán, 

csak az automatán kell tudni keresztül jönni, amihez tudni kell, hogy igazából milyen ügyben 
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keres valakit az illető. Ez igazából a honlapon kívül máshol nem olvasható, a telefonkönyvben 

sincsen benne ilyen részletességgel. De annyit meg tudunk tenni, hogy a városi újságban ezt 

közzétesszük.  

 

Dr.Harag László: a Széchenyi Iskolában szeptember óta nem működik az internet elérés, 

ezzel kapcsolatban tudunk e valamit tenni? 

 

Huszár Gábor: tudjuk a problémát, itt az őszi szünet, ezzel kapcsolatban valamit biztosan 

tenni kell. Engedjék még meg, hogy pár szót szóljak. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszöni mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:55 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


