
 

 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-26/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember  25-

án 14:00 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester,  
 Dömötör Sándor, 

    Vadász József , 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla , 

 Virányi Balázs képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 

 Varró Erika jkv. vezető. 

 

Távol vannak :   Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dr.Sütő Ferenc képviselő. 

     

 

 Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető megállapítja a határozatképességet. A Nyílt 

ülést megnyitja.  

Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Pályázati lehetőség műfüves 

labdarúgó pálya építésére” című előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a  „„ Szentgotthárd Város Képviselő-

testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat” ; „Emberi Erőforrások 



Minisztériumának Nemzetiségi díja” valamint „Adósságot keletkeztető ügylethez kormány 

engedély iránti kérelem benyújtása” című előterjesztéseket. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

195/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Pályázati lehetőség műfüves labdarúgó pálya építésére” című előterjesztés megtárgyalását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a 

„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” címre” ill. „Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Nemzetiségi díja”, valamint „Adósságot keletkeztető ügylethez kormány 

engedély iránti kérelem benyújtása” című előterjesztéseket. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg: 
 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  4.számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel  

kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata 

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: 

Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, 

rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek.Az intézmények közép-és hosszú távú  

karbantartási, állagmegóvási, esetleges felújítási terve 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.6. számú melléklet 

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

    3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

5./ Napirendi pont: 

A városi Sportkoncepció felülvizsgálata  

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/ 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Egészségügyi koncepció megvalósulásáról készített beszámoló  

Előadó:, Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :.8. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

 2./ Napirendi pont: 

Orvosi ügyelet finanszírozása és 2014. évtől történő ellátása  

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/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelme  

Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 
Előterjesztés :10. számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a bölcsődei 

gondozás térítési díjának szedésére] 

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés :.11 számú melléklet 

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

    3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 



 

5./ Napirendi pont: 

2012. évi ellenőrzések utóellenőrzése  

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés :.12. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014 

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/ 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból célirányos 

feladatokra  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

közbeszerzési szabályzatának módosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :  15. számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás munkabérhitel megkötéséhez 

 Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

Előterjesztés : .16. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

A Régióhő Kft. kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : .17. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó EU 

Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .18. számú melléklet 



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

 

12./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .19. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Költségvetési  rendelet módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : .20. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : .21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 2428 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .22. számú melléklet 

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

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlás .(Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .23. számú melléklet 

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

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához hozzájárulás  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .24. számú melléklet 

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

 

18./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér, vízdíj és közös költség 

hátralékáról  

Előadó: Takáts József SZET Kft. ügyvezető igazgatója, 

Előterjesztés : .25. számú melléklet 

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



   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

19./ Napirendi pont: 

Ingatlancsere kérelem. (Baranyai Ernő) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .26. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

20./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .27. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

21./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .28. számú melléklet 

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

 

22./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosításának kérdése: elvi döntés 

meghozatala  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .29. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

23./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .30. számú melléklet 

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

24./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség műfüves labdarúgó pálya építésére  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .31. számú melléklet 

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

III. EGYEBEK 



 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Augusztus 29-én részt vettem Nagykőrösön az Országos Főépítészi 

Kollégium konferenciáján és átvettem a vándorzászlót, hiszen 2014-ben Szentgotthárd ad 

helyet a konferenciának. 

Augusztus 31-én Sipos Imre helyettes államtitkár úr részvételével került sor a tanévnyitó 

ünnepségre. Ezt követően átvonultunk a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba, ahol ünnepélyes 

keretek között felavattuk a gimnázium alapítványának 110. évfordulója alkalmából, Dr. 

Vargha Gábor tiszteletére elkészített emléktáblát.  

Szeptember 2-án városunk oktatási intézményeiben elkezdődött a 2013/2014. évi tanév. A 

pedagógusok jó munkát és kitartást, a gyerekeknek pedig jó tanulást és izgalmas élményeket 

kívánok a Képviselő-testület nevében. 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium az új tanévet új igazgató irányításával kezdi meg. 

Bedics Sándor igazgató úr helyét Tóthné Nagy Emese igazgató asszony veszi át.  

Szeptember 4-én Dr. Simon Margit Igazgató asszonnyal és Császár Tamás tankerületi 

igazgató úrral az iskolai úszásoktatásról folytattunk egyeztető megbeszélést.  

Szeptember 6-án került sor a Befektetések Szentgotthárdon elnevezésű konferenciára az 

Önkormányzat, a Gotthard-Therm Kft, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Nyugat-Pannon 

Járműipari Központ szervezésében.   

Szeptember 6-án a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Pszichiátriai Betegek Otthona 

Szentgotthárd Pedálozz velünk! nemzetközi kerékpártúra rendezvényén Dr. Haragh László, az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke köszöntötte a 

résztvevőket. 

Szeptember 7-én rendezte meg a Magyarországi Szlovének Szövetsége, a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata a Pirított Burgonya Fesztivált, 

valamint a Zöld Szentgotthárd programot, amelyen számos szentgotthárdi, kistérségi és 

szlovén látogató vett részt.  

Szeptember 8-án eleget tettem a rábakethelyi egyházközség és a városrészi önkormányzat 

megtisztelő meghívásának, és részt vettem a misén Rimfel Ferenc plébános úr 20 éves 

jubileumi évfordulója alkalmából.  

Szeptember 9-én Budapesten tárgyaltam a fürdő ill. a hotel témájában több Minisztériumban 

is. 



Szeptember 10-én Lendvára utaztam, ahol az ottani művésztelep zárórendezvényét segítettem 

előkészíteni. 

Szeptember 10-én tartotta soron következő megbeszélését a jubileumi munkacsoport. Az ülés 

témája a szeptember 29-i rendezvény volt. 

Kedves szentgotthárdiak! Szentgotthárd városa is csatlakozott az Itthon vagy – Magyarország, 

szeretlek! országos programhoz. Az Őszi Fesztivál elnevezésű rendezvényünk keretében 

szavalóversenyt hirdettünk, ahol a zsűri elnöke Trokán Péter művész úr lesz. A délután 

folyamán bemutatjuk az új Szentgotthárd könyvet, majd sor kerül a Gécsek Tibor és Pars 

Krisztián tiszteletére felállítandó dobókör átadási ünnepségére. Az esti kulturális programokat 

követi majd a pásztortűz fellobbanása.  

 

A nyári ülésszünetet követően szeptember 10-én ülésezett a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás. 

Szeptember 16-án Horváth László úrral, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójával 

tárgyaltam. 

Szeptember 16-án Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úrral részt vettünk egy munkaebéden 

az Ipari Park osztrák vezetőségével.  

Szeptember 17-én városunkba látogatott a szlovén parlament elnöke, akit Orbán István járási 

hivatalvezető úrral itt a Hivatalban fogadtunk. 

Szeptember 19-én Budapesten tárgyaltam a Belügyminisztériumban,ugyanezen a napon 

délelőtti órákban Kecskeméten részt vettem a duális oktatásról megtartott konferencián. 

Szeptember 20-án a Csörötnek község árvízvédelmi fejlesztése ünnepélyes átadó és 

projektzáró rendezvényén Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok úr képviselte 

Szentgotthárd Város Önkormányzatát.  

Szeptember 20-án este a Székely Tanyán a Pawel Packing Kft. vezetőjével, Boldizsár Gábor 

úrral közösen adtunk egy elektromos járművet, melyet egy idős mozgáskorlátozottnak 

ajánlottunk fel. 

Szeptember 23-án részt vettem a Rába támfal műszaki átadásán.  

Szeptember 23-án ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.  

Szeptember 23-án elindítottuk a 100 év 100 meglepetés programot, a mozi centenáriumi 

ünnepségének alkalmából.  

Szeptember 24-én Ljubljanában részt vettem az Aladin Konferencián, mely az Alpok Adria 

munkacsoport helyébe lép. 

Szeptember 25-én egy fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban. 

Szeptember 25-én ülésezett az Idősügyi Tanács. 

 

Ezt követően ismerteti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívását. 

 

 

Dömötör Sándor: az Apátistvánfalvai úttól Zsida felé vezető bekötő út kinek a kezelésében 

áll? Mert a jelenlegi forgalom miatt a déli oldalon lévő hídfő teljesen megdőlt az árok felé, 

komoly repedés van a híd szélén mely így már balesetveszélyes. 

 



Vadász József: Zsida és Kethely között is van egy ilyen bedőlt hídfő. A másik dolog, hogy 

Zsida és Kethely között nagyon jó minőségű lett az út, ez érezhető a forgalmon is, de a padka 

rendkívül rossz állapotban van, amit meg kellene erősíteni. 

 

Huszár Gábor: mindenhol elindultak a munkálatok, de még nem fejeződtek be. A fő 

burkolatot tudták eddig felvinni, a padka ill. csatornafedelek rendbetétele majd még ezek után 

következni. Ezért kérek mindenkit az ilyen jelzéseket az októberi ülésre tartogatni. 

 

Dr.Haragh László: 14-én a Brenner Kápolnánál vendégül láttuk a mariabildi 

zarándokcsoportot egy ünnepi szentmise keretében. Illetve megvendégeltük őket. 

Szentgotthárdról sajnos kevesen voltunk.  

A Pedálozz Velünk! nemzetközi kerékpártúrával kapcsolatban úgy tervezik, hogy a következő 

években is megszervezik.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a két ülés közti anyagban van egy jelentős pályázat melyet 

szintén megnyertünk, és megfeledkeztünk említéséről. Erről kérném tájékoztasson minket 

polgármester úr! 

 

Huszár Gábor: a pályázati összefoglalónál mindig láthatjuk az éppen aktuális, futó 

pályázatokat. A közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos pályázatunk nyert, tehát 

indul az intermodális közlekedés pályázatunk.  

Labritz Béla: a napokban sok szentgotthárdi kapott levelet az Eon-tól, ami arról szól, hogy az 

Eon szolgalmi jogot jelentett be, az illető telkeken áthaladó vezetékekkel kapcsolatban. 

Semmi új dologról nincs szó, ehhez joga van az Eon-nak, és nagyon régóta így működik. 

Példaként azt tudnám elmondani, hogy ha például üzemzavar áll fenn vagy valamiféle javítás 

szükséges akkor az Eon kivonulhat az adott területre munkavégzés céljából. 

A szökőkút mögötti parkolás a másik téma. A hivatal dolgozói ill. a közterületfelügyelők 

fellépnek, mert tűrhetetlen, hogy egyes vállalkozók egymásba rakják a padokat és beállnak 

azok helyére. Meg fog szűnni ez az állapot. Szeretném jelezni azt is, hogy tervezés alatt van 

ennek a parkolási rendszernek olyan átdolgozása ahol egy 10 perces limit történne 

meghatározásra, amit ha valaki nem tartana be, komoly szankciókra számíthatna. De jelen 

pillanatban megállni tilos tábla van a területen érvényben. 

 

Huszár Gábor: a pénzügyi bizottság rövid változtatást javasolt. A módosítással kérem a 

beszámolót elfogadni, szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület egyhangú  szavazással az alábbi határozatot hozta.  

 

196/2013. 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 azzal, 

hogy a beszámolóban az „A  fentiek alapján összes kintlévőségünk: 338.359.564 Ft,” 

helyébe az „A fentiek alapján összes kötelezettségünk: 338.359.564 Ft” kerüljön. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 



2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról  

Előadó:  Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  4.számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Erőforrás bizottság tárgyalta, kérem elnök urat fejtse ki véleményét. 

 

Dr.Haragh László: azt szeretnénk elmondani, hogy az önkormányzat mindenben nyitott a 

háziorvosok ill. az egészségügyi ellátásban résztvevők felé.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a pénzügyi bizottság nem tárgyalta ezt a napirendet, de 

észrevételt tennék. Elszomorított a háziorvosok által formált vélemény, ahogy látják 

helyzetüket és az önkormányzattal való együttműködést. Mindenképp a kapcsolat 

átjárhatóságára kell törekednünk. A kérdésem pedig az lenne, hogy ezen megbeszélések hol 

valósulnak meg?  

 

Huszár Gábor: helyileg, itt ebben a teremben.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: és nem lenne célszerűbb ha mi mennénk hozzájuk, 

közéjük. 

 

Huszár Gábor: volt már ilyenre is példa. De azon orvos ki ezt jelezte felénk, nagyon ritkán, 

szinte sosem jelenik meg ezeken a megbeszéléseken. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú  szavazással az alábbi határozatot hozta.  

 

197/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok és 

fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja, a következő 

kiegészítésekkel: 

1.1. felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  érintett csoportját, hogy 

interneten folyamatosan fogadják a háziorvosok, fogorvosok gyermekorvosok 

felvetéseit,  és azokra a félévenként esedékes konzultációkon reagáljanak. 

1.2. az Önkormányzat személyes konzultációs lehetőséget biztosít az orvosok 

számára minden félév első hónapjának első csütörtökén 14.00 órától, ahol az 

Önkormányzat illetékesei és a háziorvosok személyesen is áttekintik a 

háziorvosok felvetéseit,   

1.3. az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében gondoskodni kell az 

épület további felújításáról (nővérpihenő burkolatának felújítása, szőnyegeinek 

cseréje, az étkezés és mosogatás, kézmosás feltételeinek megteremtése), 

1.4. az épületben működő egészségügyi szolgáltatók közül ki kell jelölni egy felelős 

személyt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos eljárás elvégzésére, illetve a 

veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályzatot minden dolgozó számára 

hozzáférhetővé kell tenni, 



1.5. a helyiségek fertőtlenítő takarítását végző külső szolgáltatónak az ott dolgozó 

háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelkezésére kell bocsátani a fertőtlenítő 

takarításra vonatkozó utasítást, szabályzatot,  

1.6. a félévenként tartott konzultációkra az Önkormányzat meghívót küld a 

háziorvosok és a Városi Idősügyi Tanács tagjai részére úgy, hogy a háziorvosok 

részvételi szándékukról visszajeleznek az Önkormányzat felé. 

 

Határidő: folyamatos 

     közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel  

kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata 

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 javasolja. Arról van szó, hogy 

időközben a Müllex megkapta a működéséhez szükséges országos engedélyt, tehát 

visszavonjuk azt a határozatunkat amellyel felmondtuk a szerződést, és mindenféle változás 

nélkül folytatódik a közös munka a Müllex-szel. 

 

Dr.Haragh László: elhangzott, ez az egyik legfontosabb döntésünk. A társulás kéri, hogy 

Szentgotthárdhoz csatlakozhasson ebben az ügyben. Egy szót szeretnénk beszúrni az 

előterjesztésbe, nem szeretnénk a csatlakozás lehetőségét teljes mértékben kizárni.  

 

Huszár Gábor: a kiegészítéssel együtt szavazunk, amennyiben nincs több hozzászólás. 
 

A Képviselő-testület 6 igen – 1 nem arányú  ill. egyhangú szavazással az alábbi határozatot 

hozta.  
 

198/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal,  

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos 

tapasztalatokra szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Müllex Közszolgáltató kft-

vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés felmondásáról szóló 169/2013. 

számú határozatát visszavonja tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodást végző szervezet 

rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges az Országos Környezetvédelmi, 



Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem csatlakozik a 

települési hulladékgazdálkodás térségi megszervezéséhez, ebből adódó terhet nem vállal a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetésében, de egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a következőkkel 

bővüljön: 

 II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja kiegészüljön a 

hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásával 

 a III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a Társulási Tanács 

gondoskodik a hulladékgazdálkodás ellátásáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok területén.”  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

 

4./ Napirendi pont: 

Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, 

rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek.Az intézmények közép-és hosszú távú  

karbantartási, állagmegóvási, esetleges felújítási terve 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :.6. számú melléklet 

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

    3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: néhány apróságra szeretném felhívni a figyelmet. A 

Rendelőintézet beszámolt arról, hogy azon dologzik, hogy a labortevékenységet visszaállítsa. 

Jelentős dolog lenne az itt élők szempontjából.  

A Családsegítő Szolgálat beszámolt a galambkérdésről, melynél alkalmazott módszer 

felvetődött a társasházak vonatkozásában is. Amennyiben ez járható út lesz, kaphatnak majd 

tájékoztatást a társasházak. 

Kiemelte az anyag a helytörténeti munka koordinálását is. Mely a könyvtárigazgató munkáját 

dícséri. 

 

Huszár Gábor: a galambokkal kapcsolatos intézkedésről: felvettük aí kapcsolatot egy olyan 

céggel mely befogja és a Magyar Madártani Egyesület által meghatározott szervezetnek átadja 

az állatokat.  Nem kis költséget jelent ez az önkormányzatnak, de a Városüzemeltetés  

lehetőséget ad akár azon társasházaknak is melyek szeretnének ilyenben részt venni, hogy 

ezen egyesülettel felvehessék a kapcsolatot. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú  szavazással az alábbi határozatot hozta.  

 

199/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átfogó beszámoló az 

intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, rövid és hosszú távú 

elképzelések, lehetőségek. Az intézmények közép- és hosszú távú  karbantartási, 

állagmegóvási, esetleges felújítási terve.” című beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

A városi Sportkoncepció felülvizsgálata  

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, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Önöké a 

szó. 

 

Dömötör Sándor:  egyetlen egy dologgal nem tudok egyetérteni, nagyon kevésnek tartom, 

hogy a 2014. évi költségvetésünknek 0,5%-át áldozzuk sportra. Véleményem szerint 

szabadidősportra, tömegsportra, versenysportra és még sportlétesítmények működtetésére 

nem lesz elegendő. Igaz, úgy fogalmaz az anyag, hogy 0,5 %-nál nem lehet kevesebb ez az 

összeg. De mint a korábbi évek példája mutatja, nagyon a meghatározott összegek fölé nem 

mentünk. 

 

Huszár Gábor: én optimista vagyok és már most is többet költünk ennél a sportra. Javasoljas 

a koncepcióban az 1 %-ot meghatározni.     

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy mondatot szeretnék idézni az anyagból : „A koncepció 
jelentős hangsúlyt fektet a városi sportszerszervezőre, feladatára és átfogó szerepére, illetve 
tartalmaz egy elképzelt városi sportfinanszírozási rendszert is, ami egyrészről 
pénzeszközöket szerez és juttat a sportszervetek, sportolók számára.” Úgy gondolom ez a 

kulcsa a finanszírozásnak. Jelentős lehetőségek vannak mellyel nem élnek a sportszervezetek 

jelenleg. 

 

Virányi Balázs: csatlakoznék Mártához, hiszen ha azt rögzítjük, hogy 0,5%-nál nem lehet 

kevesebb, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy lehet akár 1% is. Mivel a jövő évi költségvetés 

főszámait még nem ismerjük, azért nem mennék bele itt sem a módosításba. Én sem vagyok 

annak ellene, hogy többet adjunk, csak ismerjük a számokat előtte. 

 

Huszár Gábor: minden esetre felteszem a javaslatot is szavazásra. Ha nincs más hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 4 igen-2 nem- 1tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.  

 

200/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2013.” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 



elfogadja a következő kiegészítéssel: a sportmunkatárs állás költségét 2014. január 1-jétől 

tervezni kell, a következő évi költségvetésnél; az „Önkormányzati sporttámogatás” című 

részbe a következő mondat kerüljön:  „Az önkormányzat sportra fordított közvetlen és 

közvetett pénzeszközeinek mértéke nem lehet kevesebb az éves költségvetés főösszeg 

1%-ánál” 

 

Határidő: folyamatos, beszámoló: 2015. szeptemberi testületi ülés 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Huszár Gábor:  6 igen- 1 nem arányú szavazással elfogadtuk, a sportkoncepciót egységes 

szerkezetben az 1.sz. mellékletet az előző kiegészítéssel együtt. 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Egészségügyi koncepció megvalósulásáról készített beszámoló  

Előadó:, Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :.8. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja némi kiegészítéssel.  

 

Dr.Haragh László: a koncepció megvalósulását azt biztosítottnak látjuk, külön kiemeltük 

ülésünkön, hogy külön köszönet illeti meg az egészségügyben dolgozókat. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs más hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

201/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város  

Egészségügyi Koncepciójának  megvalósulásáról készített beszámolót megismerte és 

elfogadja és a következővel egészíti ki: megköszönik az egészségügyben tevékenykedők 

munkáját. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

 

 2./ Napirendi pont: 

Orvosi ügyelet finanszírozása és 2014. évtől történő ellátása  

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, kérdezem az elnököket kívánnak e hozzászólni. 

 



Dr. Haragh László: csak megismételni szeretném a már korábban elhangzottakat, ez egy 

olyan tevékenység melyet az ügyeleti ellátást végzők normál munkaidejükön kívül végeznek. 

Ezt tiszteséggel, méltóképpen kell finanszírozni. Itt szintén szeretném megköszönni az 

ügyeletet ellátók munkáját.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a határozat 1. pontjában átmeneti időre döntünk a 

finanszírozásról, de kell jövő évtől egy végleges megoldást találnunk. A pénzügyi bizottság 

egy harmadik megoldást javasolt, miszerint a Mentőszolgálattal közösen történjen 

megszervezésre az ügyeleti ellátás a jövőben. Több városban látunk erre példát, előre mutató 

tárgyalások már vannak az ügyben. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs más hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

202/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 

ellátásának 2013. december 31-ig történő megszervezésére 3.987,- e forintot biztosít a 
Rendelőintézet számára a 2013. évi működési céltartalék terhére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti ellátás 

megszervezésével kapcsolatban felkéri a Polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás 

megszervezése kapcsán a Mentőszolgálattal folytasson tárgyalásokat. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Csiszár Judit, intézetvezető 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelme  

Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 
Előterjesztés :10. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Itt speciális helyzet van, 

ezért van előttünk a kérelem. Én azt gondolom, hogy támogatandó a kérelem. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

203/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a SZEOB kérelmét támogatja, 

és engedélyezi, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása során leszerelt és elszállított 

radiátorokért kapott teljes összeget, mint bevételt a SZEOB az intézmény előterjesztésben 

foglalt  dologi kiadásaira fordítsa. 



 

Határidő : közlésre azonnal 

Felelős: Kovács Tiborné Intézményvezető 

              Somorjané D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető  

 

4./ Napirendi pont: 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a bölcsődei 

gondozás térítési díjának szedésére] 

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés :.11 számú melléklet 

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

    3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

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

kiegészítés , szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

204/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testülete a „SZEOB Tótágas 

Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a bölcsődei gondozás térítési 

díjának szedésére]” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

                        a Jelentés Javaslat részében írt Intézkedési terv elkészítésére a közléstől      

                        számított 30 nap 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                        az Intézkedési terv elkészítéséért: Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

 

5./ Napirendi pont: 

2012. évi ellenőrzések utóellenőrzése  

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés :.12. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, kérem az elnököket fejtsék ki álláspontjukat. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: ebből az előterjesztésből jutottunk néhány információhoz, 

az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelységek bérlőinek vonatkozásában. A belső ellenőr 

készített egy kimutatást, melyből látszik, hogy főtéri ingatlanok bérlői jelentős összegekkel 

tartoznak. Én ennek behajtására felhívnám a figyelmet.  

 

Huszár Gábor: azért is fájó ez a dolog, mert az önkormányzat nem kis erőfeszítéseket tesz 

annak érdekében, hogy programok kapcsán emberekkel töltse meg a várost. A főtér az eémúlt 



hónapokban úgymond tele volt, tehát a főtéren lévő üzletek nem panaszkodhatnak. Igenis 

ezen bérlőknek tudomásul kell venni, hogy a bérlei díjat kötelesek befizetni.  

Amennyiben nincs egyéb hozzászólás ,kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

205/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2012. évi ellenőrzések 

utóellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014 

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, mindkét bizottságunk elfogadásra javaolja, 

azzal a módosítással, hogy emeljük meg duplájára az önkormányzati hozzájárulást. 

Természetesen majd a pályázatok ismeretében döntünk majd abban, hogy hány főnek adunk 

ilyen támogatást.  

Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs egyéb kiegészítés, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

206/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési 2013. október 11. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában összesen 400,-

e/Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetésben kell 

tervezni. 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 



Határidő: 2013. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2013. bizottsági ülés 

Felelős:  Dr. Harragh László elnök 

              dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból célirányos 

feladatokra  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor:  immár elérkeztünk a 2013-as év végére, elfogyni látszik az a négy millió 

forint amit erre a célra különítettünk el. Több, mint 50 olyan civil szervezete van a városnak, 

melyek a Civil Fórumhoz kapcsolódnak, de ezen túl számtalan további szervezet is működik. 

Tehát igen jelentős civil társadalmi életet jelent ez. 

Mindkét bizottság tárgyalta, és megtette a maga javaslatát. Én az erőforrás bizottság javaslatát 

tenném fel szavazásra.  

Amennyiben nincs kérdés ill. hozzászólás, szavazás következik. Az egyes pontokról külön – 

külön.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

207/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére 

a) A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 2013. évi versenyek való részvétel 

költségeinek támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület 50.000,- Ft-tal 

támogatja, amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

b) A Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap és Idősek karácsonya programok 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 50.000,- Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

c) A Szentgotthárdi Civil Fórum az „Év Civil Szervezete Díj”odaítélése költségeinek 

támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület 30.000,- Ft-tal támogatja, amely 

összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 



d) A Szentgotthárdi Énekegyesület Zenei Világnapi kórustalálkozóra érkező 

meghívottak szállásköltségének támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület 

76.000,- Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. november 15.; 

e) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub évzár kiállításának 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 20.000,- Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

f) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja program megszervezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület 50.000,- Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 

átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. november 15.; 

g) A Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat bejárati ajtó cseréjére, 

valamint férfinap, gyermekek és idősek karácsonya programok megrendezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-testület 60.000,- Ft-tal támogatja (azzal a kiegészítéssel, 

hogy a bejárati ajtó cseréje az önkormányzat felújítási keretéből kerüljön javításra) 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

h) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány bérletes hangversenysorozat 

megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület 30.000,- Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2014. február 15.; 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

               Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

közbeszerzési szabályzatának módosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :  15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs ezzel 

kapcsolatban hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 



208/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

szabályzatát, ezzel egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 

szabályzatát, ezzel egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Doncsecz András közbeszerzési referens  

 

9./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás munkabérhitel megkötéséhez 

 Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

Előterjesztés : .16. számú melléklet 

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

 

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

kiegészítés ill. hozzászólás, szavazás következik. 

 

 Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

209/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat részére 15.000 e/Ft munkabérhitel szerződést 2013. október 1-

december 21- közötti időtartamra megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

10./ Napirendi pont: 

A Régióhő Kft. kérelme  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : .17. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság támogatta. Szintén egy formai dologról van szó, egy 

áthidaló megoldást kér tőlünk a Régióhő addig míg a pályázati összegek nem mozgosíthatóak. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

210/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régióhő Kft részére 4.550 

e/Ft tagi kölcsönt biztosít a működési céltartalék (Vasivíz Zrt által fizetett osztalék) 

terhére. 

A kölcsön biztosítására szerződést kell kötni, amelyben szerepeltetni kell a visszafizetés 

várható határidejét ami  2014. szeptember 30. 

A tagi kölcsön összegét – 4.550 e/Ft-ot – a Hivatal a rendelkezésre álló ideig különítse el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

11./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó EU 

Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .18. számú melléklet 

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

 

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

kiegészítés, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

211/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata a „Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség javítása” pályázat megvalósításához szükséges 18.548.600,- Ft önerő 

növekményt a 2013. és 2014. évi költségvetése  terhére biztosítja a jelen 211/2013. 

számú Képviselő-testületi határozattal. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen, 211/2013. számú 

Képviselő-testületi határozattal - a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 számú 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása” pályázathoz 

kapcsolódó, a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós 

fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 

19/2013. (V.22.) BM rendeletben foglalt EU Önerő Alap támogatás igénybevétele 

céljából az alábbi döntéseket hozza: 

Pályázó megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) 

Fejlesztés pontos megnevezése: Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása 

Azonosító száma: KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 

Program összköltsége: 48.998.600,- Ft 

Pénzügyi ütemezés: 

 



Évek 2013 2014 Összesen 

Beruházás pénzügyi 

ütemezése 

32.400.000,- 16.598.600,- 48.998.600,- 

 

Pénzügyi forrás összetétele és azok ütemezése: 

 

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség 

(Ft): 

 

Források megnevezése 2011. 

2012. év 

2012. év 2013. 

év 

201

4. 

év 

Összesen 

/Forint/ 

1. EU Alapokból igényelt 

forrás összege 

27.405.000 3.045.000   30.450.000 

2. A fejlesztéshez hazai 

társfinanszírozás keretében 

biztosított összeg 

0    0 

3. A Pályázó összes saját 

forrása (3.1.+3.2) 

0     

   3.1. A Pályázó által 

költségvetésének terhére 

vállalt saját forrás összege 

0    0 

   3.2. Hitel 0    0 

4. Egyéb források összesen 

(4.1.+4.2.+4.3.) 

0    0 

   4.1. Közfoglalkoztatáshoz 

a Munkaerőpiaci Alapból 

kapott támogatás 

0    0 

   4.1. Lakossági hozzájárulás 0    0 

   4.2. Egyéb magánforrás 0    0 

   4.3. Egyéb szervezetek 

támogatása 

0    0 



5. A beruházás összköltsége 

(1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.) 

27.405.000 3.045.000   30.450.000 

 

Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:  

A pályázó által igényelt 

EU Önerő Alap 

támogatás összege 

18.548.60

0 

    18.548.600 

 

 

B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft): 

 

Megnevezés Összege: 

Költség növekmény 18.548.600 

  

  

  

 

C.) Beruházás költsége mindösszesen (A+B): 48.998.600 

 

 

 

Saját forrás biztosításának módja: Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2013. és 2014. évi 

költségvetése terhére  biztosítja Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása 

projekt saját forrását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás, Városüzemeltetési vezető 

    Dr. Takács Adrienn 

 

12./ Napirendi pont: 

VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállítása  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .19. számú melléklet 

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



 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

212/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a legnagyobb tulajdonos 

önkormányzat kezdeményezésére hozzájárul a VASIVÍZ Zrt jegyzett tőkéjének (alaptőke) 24 

%-os leszállításához tőkekivonás céllal      

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a VASIVÍZ Zrt-nek a törzstőke leszállításáról döntő  Közgyűlésén a 

Társaság jegyzet tőkéjének (alaptőke) 24 %-os leszállítását tőkekivonás céllal megszavazza. 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

13./ Napirendi pont: 

Költségvetési  rendelet módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : .20. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

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

 

14./ Napirendi pont: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : .21. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

Huszár Gábor: mindkéti bizottság tárgyalta, támogatják a rendelet módosítását. Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem rendeletalkotás! 

 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

29/2013. (IX.26.) rendeletét a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet  módosításáról. 

15./ Napirendi pont: 



Szentgotthárdi 2428 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .22. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy kis kiegészítés. Többször elmondtuk, hogy az a testület 

álláspontja, hogy ingatlanokat nem értékesítünk, de ezen ingatlan jobban mondva terület, a 

későbbiekben nem hasznosítható számunkra. Így javasoljuk a határozat elfogadását. 

 

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

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

213/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd Város  

Önkormányzatának tulajdonát képező  szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 6028 m
2
 alapterületű, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Fábián Gábor 9961 Rábagyarmat, Város u. 

18. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 191/2013. sz. 

testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért, 

amennyiben a Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban 

biztosított elővásárlási jogával nem él.  

Határidő a közlésre azonnal,  szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló 

nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlás .(Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .23. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a nevezett területek 

vagyonértékelés szerinti ára, kisebb értékű, mint amire az Őrségi Nemzeti Park árajánlatot 

tett. Mi javasoljuk az ő árajánlatukat elfogadni. 

 

Huszár Gábor: ritka példa, hogy valaki a vagyonértékelési ár fölé menjen, de ilyen eset is 

van. Amennyiben nincs más hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

214/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő  

külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra.   

Település hrsz Terület 

(ha) 

AK Műv.ág Tul. 

részarány 

Önkorm. 

területe 

(ha) 

eladási 

vételár 

(Ft) 

Szentgotthárd 0703/14 10,5883 27,82 erdő 1536/12960 1,2549 971.300.- 

Szentgotthárd 0707/15 0,3969 0,83 erdő, út 3/54 0,0221 14.600.- 

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2013. október 16. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 

az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. októberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését 

követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon 

belül egy összegben kell megfizetni.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az államot minden más jogosultat 

megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 

ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához hozzájárulás  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .24. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja elfogadásra. Alapvető érdeke a 

városnak , hogy ezen területek ne álljanak parlagon. Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 



 

215/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

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

ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben haszonkölcsönbe vevők 

közt szereplő Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., sz. alatti lakos 

helyébe 2013.10.01-től Mesics Tamás és felesége, Mesicsné Papp Éva Melinda, 9970 

Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5. sz. alatti lakosok felvételre kerüljenek. 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

18./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér, vízdíj és közös költség 

hátralékáról  

Előadó: Takáts József SZET Kft. ügyvezető igazgatója, 

Előterjesztés : .25. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, javasolják a beszámolót elfogadni. 

Negyedévente visszatérő téma, azért, hogy lássuk éppen, hogy állunk. Csökkennek a 

tartozások. De még mindig jelentős a kintlévőség. 

 

Vadász József: elhangzott, hogy csökkennek a tartozások. Nem csökkennek csak a volt 

közszolgáltatónál maradtak így nem látjuk őket. Ezek már a SZET-nél jegyzett tartozások.  

 

Huszár Gábor: összességében csökkentek. Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

216/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- és vízdíj hátralékáról szóló Beszámolót 

megismerte és elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

19./ Napirendi pont: 

Ingatlancsere kérelem. (Baranyai Ernő) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .26. 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. javaslatot. Ha nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

217/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyai Ernő 9970 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 5. sz. alatti lakos a ingatlancsere kérelmét – melyben a  saját 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2360 hrsz-ú, 1886 m2 területű, kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlant szeretné elcserélni egy kb, 50 m2-es Önkormányzat 

tulajdonát képező gáz-, vagy központi fűtéssel rendelkező komfortos, ill. összkomfortos 

lakásra - nem támogatja. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

20./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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. 

Kardosné Kovács Márta Mária: júniusban megszűntettünk egy érvényben lévő szerződést, 

és új pályázatot írunk ki. Néhány adatról kellene döntenünk a pályázati kiíráshoz. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

218/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

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

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

meghirdetésre a vagyonrendelet szerinti helyben szokásos módon kell eljárni. 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 



              Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Határidő: közlésre azonnal 

 

21./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .28. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, de nem hozott javaslatot. 

Kardosné Kovács Márta Mária: támogatná a nyilvános WC működtetését, mert ezzel egy 

közszolgáltatást is nyújtunk az idelátogatóknak ill. itt élőknek. 

 

Huszár Gábor: többen úgy gondoljuk, hogy akár ingyenessé tegyük, mert nem biztos, hogy 

az a néhány 100 Ft-os bevétel megérné e. Ha alapozunk az idegenforgalomra, akkor a főtér 

közelében ilyen szolgáltatásra szükség van. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy dolgot elfelejtettem megemlíteni ami a bizottsági 

ülésen elhangzott, hogy több tájékoztatást kellene adni abban, hogy működik ilyen 

szolgáltatás a városban.  

 

Virányi Balázs: az ingyenességgel kapcsolatban teljes mértékben egyet tudok érteni. Logikai 

oka az, hogy teljesen felesleges az ajtókat zárni ilyen bevétel mellett. Támogatom az 

előterjesztést. 

  

Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

219/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában álló 

Nyilvános WC üzemeltetéséről szóló, az Előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 

Megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó 120.000.-Ft+Áfa összeget a működési 

céltartalék (pályázati alap) terhére biztosítja, a jövő évre vonatkozó kötelezettséget pedig a 

2014. évi költségvetési keretben tervezni szükséges. 

Felelős: szerződés aláírásáért Huszár Gábor Polgármester 

              az üzemeltetés új formájának beindításáért Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 



22./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosításának kérdése: elvi döntés 

meghozatala  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .29. számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

    Bizottsága/ 

Huszár Gábor: fontos, hogy csak egy elvi döntést kell hoznunk. Mindkét bizottság tárgyalta, 

ill. kiegészítéseket is tettek. De a fő kérdés az, hogy a jelenlegi értékbecslésünk lakás céljára 

szól, így nyilván kell egy új értékbecslés az üzlethelység kialakításra,ill. homlokzat 

felújításra.Először a pénzügyi bizottság javaslatát felteszem szavazásra. 2 igen – 4 nem – 1 

tartózkodással nem fogadtuk el. Így a második pontról következik szavazás. 

 

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

 

220/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt.  sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 

alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, 

Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget az 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra – ennek előkészített anyaga a 

következő testületi ülésre kerüljön a képviselők elé, előtte értékbecslést kell készíttetni a 

megváltozott rendeltetés miatt. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

23./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : .30. számú melléklet 

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

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kérdés 

ill. kiegészítés, szavazás következik. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

221/2013. 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. október  

01-től történő módosításához az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2013. szeptember 30. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

24./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség műfüves labdarúgó pálya építésére  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : .31. számú melléklet 

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

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta. Röviden arról van szó, hogy kaptunk egy 

levelet, miszerint az MLSZ vállalná 70%-os TAO támogatással önkormányzatok részére 

műfüves pály létesítését. 30%-ot kell nekünk előteremteni. Egy teljesen új információ, hogy 

Szentgotthárd utánpótlás oktató központ lett. Ezért nagy valószínűséggel, akár nagypályára is 

tudnánk pályázni. Aggály az, hogy azonnal el kell kezdeni ezen területet rendbetételét jogilag, 

rendezési tervbe kell illeszteni. Azért, hogy minél előbb beadhassuk a pályázatot. Úgy 
érzékeltem, hogy a bizottság egyetért abban, hogy a nagypálya pályázattal menjünk. 

A következő évi költségvetésben ezzel már számolnánk. 

 

Dömötör Sándor: támogatom mindenképpen, mert a nagypálya létrehozásával egyéb 

lehetőségeink is nyílnának. Legalább 10 évvel ezzel elkéstünk. 

 

Huszár Gábor: annyit kell tudni, hogy jelentős bevételt hozhat egy ilyen pálya, meg kell 

nézni, számtalan példa van erre környékünkön is.  

 

Dr.Haragh László: hasonló dologról beszéltünk már, akár össze is kapcsolódhat a műfüves 

pálya és a fürdő, így egy szabadidőközpontot alkotva.  

 

Huszár Gábor: a sportkoncepcióban is le van írva, hogy a műfüves pálya része lenne annak a 

rendszernek, melyet a fürdő, a hotel, az új multifunkciós sportcsarnok, a jelenlegi sportpálya 

képez. Mind logikai egységet, mind fizikális egységet képez. Kevés ilyen paraméterrel 

rendelkező város van környezetünkben. 

 

Virányi Balázs: sok lelkesedést látunk és optimista jövőképet, de annak örülnék, ha lenne 

egy számítás is elénk téve a jövővel kapcsolatban.  

 

Huszár Gábor: lehet ,hogy a 43 millió forintot nem kell forintálisan beletennünk. De 

menjünk el Bükre vagy Lendvára és nézzük meg, hogy ott mit hozott a műfüves pálya 

bérbeadása. Ha ezt valaki jól menedzseli akkor az ott kapott bevételből a rendszert 

működtetni lehet.  

 

Virányi Balázs: én arra vagyok kíváncsi, hogy ha idetesszük a rendzsert akkor a mi 

infrastruktúrákban, a mi gazdasági környezetünkben mit tud hozni. Nem érdekel, hogy mi van 

Lendván az érdekel , hogy ettől mit várhatunk Szentgotthárdon.  

 



Huszár Gábor: nem mondom el a többi település negatívumait hozzánk képest, inkább 

kiemelem a mi erősségeink. Ilyen környezet nincs a környéken. Mondhatja bármelyik 

polgármester, hogy az ő városa a legszebb, de nálunk ezt az ide érkezők mondják. 

 

Labritz Béla: én egyetértek a Balázzsal is, és a polgármester úrral is. Elképzelésnek kell 

lenni. Ki kell használni a lehetőségeinket,legyen tervünk, a realizmus talaján. 

Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

222/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség 

Országos Pályaépítési Programja keretében pályázni kíván 111x72-es műfüves labdarúgó 

pálya építésére azzal, hogy a beruházáshoz szükséges 30% önrészt biztosítja az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetési keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

 

III. EGYEBEK 
 

Labritz Béla: szeretnék néhány dolgot kiemelni a mai ülésen elhangzottak közül. Örömünkre 

szolgál, hogy folytatódik a közös munka a Müllex-szel. De tisztelettel kérek mindenkit, hogy 

vegye komolyan a szelektiv hulladékgyűjtést. A lehetőség mindenki előtt ott van, hogy 

csökkentse költségeit. 

Október 1-től westhull.hu honlapon elkezdődik a regisztráció a komposztáló edényekkel 

kapcsolatosan. A regisztráció egy igényfelmérés. A regisztráció történhet interneten, de a 

későbbiekben itt a hivatalban is. A regisztráció előre láthatólag december 31-ig tart. Arra 

kérek mindenkit ezzel kapcsolatosan tájékozódjanak, akár nálam akár a már említett 

honlapon. 

Dr. Haragh László: a Duxler utcából kerestek meg, az ott lakók panaszkodtak, hogy van 

köztük egy olyan, aki az együttélés szabályait nem tartja be. Történetesen bútorlapokat éget. 

Arra szeretnénk az úriembert felkérni, hogy ezt a tevékenységet fejezze be, különben a 

jegyzőhöz fordulnak. Kérem azt is, hogy jelenjen meg, hogy a műanyag hulladékot nem 

elégetni kell, hanem szelektiven gyűjteni. 

Huszár Gábor: ennek nem ez a módja Elnök úr. Ha vége lesz a testületi ülésnek, be kell 

menni a árosüzemeltetésre és ott részletesen elmondani, kiről van szó és ki kell menni 

ellenőrizni ezt a tevékenységet, mert ha valóban így van akkor ez nem megengedhető. Tehát 

kérem Elnök urat, konzultáljon ez ügyben Fekete úrral. 



Dr. Haragh László: a másik dolog, amivel a műszaki iroda felé fordulnék, a mentőállomásról 

kérdezték, hogy a mentőállomással szemben lehetne e egy tükröt felszerelni, a ki ill. 

bekanyarodás elősegítésére.  

Vadász József: a szelektiv hulladékgyűjtéssel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy 

látni, hogy Szentgotthárdon működik. Az itt élők tudják, hogy ez a jövő, de elmondásuk 

alapján nem érzik a számlákon, hogy a költségeik csökkentek volna. Elmondtuk azt is, hogy 

nem a most jelentkező költségek csökkennek, hanem a majdani költségemelkedés nem fog oly 

mértékben jelentkezni. A családiházas övezetben lakók viszont érzik, hogy a tömbházas 

övezetben élőknek nagymértékben csökkentek költségeik, és ezt sérelmezik. Nem tudom, 

lehet e még orvosolni ezt. 

A SZET Kft. megkezdte a kátyúzást az utakon, a Zsida és Szentgotthárd közti útszakaszon is 

így történt. Tudom, hogy nem feltétlenül végeznek egy útszakaszon egy nap alatt, de 

sajnálatos eset is történt,egy biciklis hajtott a kátyúba az esti órákban, és csak a szerencsén 

múlt, hogy nem törént komoly baleset. Ezt jeleztem a SZET Kft. felé és ideiglenesen 

feltöltötték a kátyút.   

Dömötör Sándor: a ligettel kapcsolatban szeretnék két dolgot megemlíteni. Itt az ősz, és jó 

lenne ha az olyan fákat melyek ki sem hajtottak, eltávolítanánk. A másik dolog, hogy 

véleményem szerint nem szerencsés az ősszel lehulló leveleket teljesen eltávolítani, a téli hó 

alatt szerves réteget képezne, mely a későbbiekben is jót tenne a ligetnek. 

Huszár Gábor: ha biztosak vagyunk abban, hogy azok teljes mértékben elszáradtak, akkor 

tényleg el kell távolítani. Viszont a Nepomuki Szent János szobor mögött is volt 4 tölgy 

ültetve, mely az elszáradás jeleit mutatta  a nyáron és most egyetlen kivételével mind hajtott.  

Kardosné Kovács Márta Mária: a szemétszállítás témára szeretnék visszatérni. Bizonyos 

fórumokon elhangzott, hogy szállítási naptárat fognak a Müllex részéről adni, mely a mai 

napig nem történt meg. A másik dolog, hogy jó lenne ha folyamatos lenne a tájékoztatás, hisz 

feledékenyek vagyunk, emlékeztessenek minket a szelektiv gyűjtés szabályaira. 

Szeretném elmondani azt is, hogy a Szentgotthárdi Vegyeskar, Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel és az Énekegyesülettel közösen a Zene Világnapja alkalmából kórustalálkozót 

szervez október 5-re, 19.00 órára.Sok szeretettel várjuk a városlakókat! 

Labritz Béla: a hulladékszállítással kapcsolatban, nyilván annyit fizetünk ahányszor ürítenek 

és , hogy mekkora gyűjtőedényünk van. Negyedévente mindenki előtt ott a lehetőséga 

szerződés módosítására, gyűjtőedény választásra. 

Huszár Gábor: lassan kezdünk hulladékgyűjtési lakossági fórumra átváltani. Ezt máskor más 

formában kell megtenni, nem itt a testületi ülésen egyebek címszó alatt kell megtárgyalni.  

Biztos, hogy Szentgotthárd határozottan előljár a szelektiv gyűjtésben, az, hogy vannak 

kisebb nagyobb problémák még természetes. 

Virányi Balázs: a családi házas övezetkben lakók rosszabbul jártak ezzel a rendszerrel, mint 

a tömbösített övezetekben lakók. Ez tény. Azt gondolom, hogy el kell kezdenünk abba az 

irányba menni, hogy ez a különbség kiegyenlítődjön. Ismerek olyat aki már szuperszelektiven 



gyűjt, nekik körülbelül másfél havonta kellene kitenni a maradék hulladékos kukájukat, és 

mégis ugyanannyit fizetnek ,mint én aki kéthetente teszi ki a kukáját és szelektiven gyűjtök.  

A rendeletünket kellene megvizsgálni. Ne csak a tömbösített övezetben lakók járjanak jól, 

hanem a családiházas övezetekben lakók is. 

Huszár Gábor: egy gondolat ehhez. Nagykanizsa egy lényegesen nagyobb város, mint mi. 

Dupláját fizetik a hulladékszállításért. Amit mi fizetünk az országos szinten is alacsony.  

Dr. Haragh László: Virányi képviselőtársunk gondolatát szeretném pontosítani. Ő úgy 

értette, hogy mindenki jól járt, csak van aki jobban. Ez legyen a végszó. 

 

Huszár Gábor ,polgármester, megköszöni mindenki munkáját, a nyílt ülést 17: 08 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

644-27/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2013. szeptember 

25-én 14:34 órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 

  
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester,  

 Dömötör Sándor, 

    Vadász József , 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla , 

 Virányi Balázs képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 

 Varró Erika jkv. vezető. 

 

Távol vannak :   Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dr.Sütő Ferenc képviselő. 

 

 

     

Huszár Gábor Polgármester a közmeghallgatást 14 :35 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 


