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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-13/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án           

12: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr. Sütő Ferenc (12:25 órától) , 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Labritz Béla (14:43 órától), 

 Vadász József képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Meghívott vendégek :  Hodászi Gábor  SZET Szentgotthári Kft. ügyvezetője, 

    Végvári János a Szentgotthárdi Rendőrőrs Őrsparancsnoka,  

    Szendrődi Barnabás a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,  

    Király Lajos a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

    vezetője,  

    Kovács Balázs Zsolt a Körmendi Hivatásos    

    Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, 

    Csuka Gyuláné a Gotthárd-Therm kft. könyvvizsgálója, 

    Varga Ervin felügyelő Bizottság elnöke, 

    Dr.Simon Margit a Gotthárd-Therm kft. ügyvezetője, 
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    Treiber Mária a sajtó képviselője. 

     

 

 Huszár Gábor polgármester megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.  

Javasolja, hogy a „Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésének 

zárszámadása” című előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja meg a testület. 

 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „A Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi üzleti 

terve” , a „A közösségi ( iskola ) busz további sorsa, ” , a „ Díszoklevél adományozása” 

valamint a „”A 2013/2014. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c. díj 

odaítélése”  című előterjesztéseket. 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

88/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg 

 a „A Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi üzleti terve”  című,  
 a „A közösségi (iskola)busz további sorsa.” című,  
 a „ Díszoklevél adományozása” valamint a 
 „”A 2013/2014. TANÉV PEDAGÓGÚSA SZENTGOTTHÁRDON” c. díj odaítélése”  

című előterjesztéseket. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 
 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 
 

3./ Napirendi pont: 

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer – fogyasztás elleni fellépés 

tapasztalatai.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Külkapcsolati terve. A 2013. évi 

külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsol jegyző, 

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: 

Tagóvodák kiválása aa SZEOB intézményből. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :9.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :10.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Koszár Zsolt kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :11.számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola napelemes rendszer telepítése” (KEOP-

4.10.0/A/12-2013-1295) és a „Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája 

napelemes rendszer telepítése” (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1291) EU Önerő Alap igényléséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 12.számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet, 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Ebek, kutyák ideiglenes elhelyezésének lehetőségei, feltételei Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás városüzelemltetési vezető,  

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …………………… 

önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 

érdekeltségének rendszeréről.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

A hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogvisznyának egyes kérdéseiről szóló 8/2012. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 
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Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 

 

 

12./ Napirendi pont: 

A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 

 

13./ Napirendi pont: 

Terüleetvásárlás- telekhatár rendezés ( Viserálek Péter ) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

    

14./ Napirendi pont: 

Rábafüzesi volt laktanya és út ingyenes tulajdona adása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés :20.számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Lakásvásárlási kérelem Viszked Amarilla. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :21.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

16./ Napirendi pont: 

Idegenforgalmi vonatkozású kiadások. 

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

Előterjesztés :22.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

17./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. 2013. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :23.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 
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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:  Március 27-én részt vettem Sopronban a Dél-Keleti közlekedési tengely EU 

projekt Projektzáró Nemzeti Fórumán a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

és a GySEV Zrt. szervezésében.  

Aznap délután ülésezett a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, majd ezt 

követően került sor egy megyei fejlesztési tervvel kapcsolatos egyeztetésre.  

Március 28-án városunkba látogatott Kárászy Szilvia zongoraművész, Gerebics Sándor, 

Farkas Attila és Tóth György filmszakemberek. A művésznővel az augusztusi koncertjének 

részleteit egyeztettük kollégáimmal, dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

vezetővel, és Szép Renátával, a filmes szakemberekkel pedig egy új, Szentgotthárdról – és a 

művésznő koncertjéről – készülő film lehetőségeit vitattuk meg.  

Április 1-jén a Refektóriumban tettek esküt a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai.  

Április 2-án Szombathelyen találkoztam Márkus Sándorral, a Zsidó Hitközség elnökével, 

akivel a szentgotthárdi zsidó temetővel kapcsolatban egyeztettünk.  

Ezt követően részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 

taggyűlésén, szintén Szombathelyen.  

Április 3-án került sor a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítse 

elnevezésű projekt zárórendezvényén Sopronban.  

Aznap Szombathelyen a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt 

alapkőletétellel egybekötött sajtótájékoztatóján Labritz Béla környzetvédelmi tanácsnok 

képviselte a várost.  

Április 4-én Budapesten tárgyaltam Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterrel a 

szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350. évfordulója alkalmából rendezendő konferenciával 

kapcsolatban.  

Április 6-án került sor az országgyűlési választásokra. Szeretném megköszönni a 

Szavazatszámláló Bizottsági tagok, valamint a Helyi Választási Iroda és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak éjszakába nyúló, esetekben több napos 
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lelkiismeretes munkáját.   

Április 8-án és 9-én egy Skofja Lokán megrendezett nemzetközi polgármesteri találkozón 

vettem részt.  

Április 9-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, két határidős projekt miatt. 

Április 10-én Szombathelyen tárgyaltunk Fekete Tamás és Dr. Takács Adrienn kollégáimmal 

együtt a buszpályaudvar projekttel kapcsolatban az érintettekkel, Papp László 

vezérigazgatóval, Kövesdi Szilárd vezérigazgatóval. A projekttel kapcsolatban el kell 

mondani, hogy az engedélyeztetséi eljárások folyamatban vannak. 

Szintén aznap került sor az Országos Főépítész Konferenciával kapcsolatos egyeztetésre, 

amelyen Czeiner Gábor városi főépítész és dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezető is segítette a munkát.  

Április 11-én városunkba látogatott Gorazd Zmavc határon túli szlovénekért felelős miniszter, 

aki Dusan Snoj főkonzul kíséretében tiszteletét tette itt a Hivatalban is.  

Április 12-én került sor az ünnepélyes faültetésre a Zsida-patak mentén a „Minden születendő 

gyermekért ültessünk egy fát” projekt keretében.  

Délután az Allison parkolójában került sor a Magyar Labrador Szövetség szervezésében 

megrendezett vadászkutya verseny díjátadására, amelyen személyesen vettem részt.  

Április 16-án tiszteletemet tettem a Refektóriumban a szlovén főkonzulátus által rendezett 

koncerten.  

Április 17-én, Szombathelyen került sor a RECOM HU-AT 2014+ projekt keretében a 

városhálózati együttműködés stratégiai tématerület című szakmai egyeztetésre, amelyen 

személyesen vettem részt. 

Április 22-én Fekete Tamás városüzemeltetési vezető képviselte a várost az itt megrendezett 

közlekedési fórumon. 

Április 23-án, Szombathelyen, a Megyeházán részt vettem egy területi fejlesztési 

munkacsoport kialakítását megcélzó egyeztetésen.  

Április 25-én szintén Szombathelyen a Megyeházán kapta meg kitüntetését Solt Tamás, az 

Opel Szentgotthárd Kft. igazgatója, akinek személyesen gratuláltam. Onnan a Vas Megyei 

Rendőr-főkapitányság rendőrség napi rendezvényére látogattam.  

Április 26-án tiszteletemet tettem a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 

bemutató estjén a Színházban.  

Április 28-án ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 

Április 29-én Márkus Sándorral, a Zsidó Hitközség elnökével, Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezetővel és Hodász Gáborral, a SZET Szentgotthárdi Kft. vezetőjével 

megnéztük a zsidó temetőt.  

A délelőtt folyamán dr. Gábor László és Csicsai Dóra kollégáimmal Mogersdorfba 

látogattunk, hogy a konferencia első napjának programjának részleteit egyeztessük.  

Délután ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Április 30-án egy fő tett állampolgársági esküt a Hivatalban.  

2014. május 4-én, vasárnap, Gotthárd napján, 15.00 órakor kerül sor a Nagyboldogasszony 

templom előtti téren a Robert Leeb apátot - az egyik legkiemelkedőbb szentgotthárdi ciszter 

vezetőt - ábrázoló szobor avatási ünnepségére, amelynek keretében Dr. Veres András 

megyéspüspök megáldja Vanyúr István, szigetvári szobrászművész alkotását.  
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Az ünnepségen Dékány Á. Sixtus zirci apát mond avatóbeszédet.  
Lomtalanítás lesz, kérek minden képviselőt adják tovább az erre vonatkozó információkat. Ezt 

követően felolvassa a felhívást.  

 

Továbbá szeretném elmondani, hogy városunk idén is kiírta a „Zöld Szentgotthárd” című 

pályázatot, a honlapon minden információ fellelhető lesz ezzel kapcsolatban.  

A Carpathia Vízierőmű Kft.-től kaptunk egy projektjelentést, melyet szeretnék Önökkel 

megosztani. Az áll benne, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárás sikeresen lezárult, 

ill. az illetékes hatóság jogerős építési engedélyt adott ki a beruházásra. A kivitelezés várható 

kezdete 2014. jún. 2-a. Előkészítő munkák már májusban elkezdődnek. A próbaüzem 

októberre van ütemezve. 

 

dr.Sütő Ferenc 12: 25 órakor megérkezett az ülésre. 

 

Dömötör Sándor: egy kérdésem volna csak, Farkasfa nem volt említve a lomtalanításnál, ott 

mikor lesz? 

 

Huszár Gábor: úgy emlékszem felolvastam, de ha kimaradt elnézést kérek érte. Május 17-e. 
 

Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném megköszönni az iskolák együttműködését a 

szemétszedési akcióval kapcsolatban, a civil szervezetekkel együttműködve megtisztítottuk a 

várost. Ezen kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. 

A rábafüzesi vársorészen volt egy megbeszélés, ahol néhány probléma felvetődött. Ezekről 

jegyzőkönyv is készült, melyet át is adnék a műszaki irodának. A régi óvoda kérdése is 

felvetődött, hiszen ezenkívül nincsen közösségi tér a településrészen. Szükség van a 

futballpályára, aminek karbantartásáról gondoskodni kell.  

Illetve időközben felmerült a hangágyúzás kérdése, nem tudott a lakosság nagyrésze pihenni. 

Csak néhány dolgot említettem. 

 

dr. Dancsecs Zsolt: a hangágyúzás kérdését már lerendeztük, a gazdálkodással foglalkozó 

vállalta, hogy este nem fog hangágyúzni a vadak ellen.  

 

Vadász József: jó volt hallani, hogy a kisvízierőmű projekt végre ténylegesen elindul. De van 

egy másik projekt is a városban, ez pedig a sportcsarnok kérdése, mely már mindenkit 

foglalkoztat. Szeretném ha a polgármester úr megosztaná az általa ismert információkat. 

 

Huszár Gábor: sokkal több információm nincs, mint amit az elmúlt ülésen is elmondtam. Az 

biztos, hogy kb. 200 millió Ft zárolva van a Magyar Kézilabda Szövetség számláján. Az 

elmúlt testületi ülés óta, elkészült egy újabb független szakértői jelentés, melyet én nem 

láttam, hiszen ez a Sportot Felügyelű Szakállamtitkárságnál van. Anneiyt lehet tudni, hogy ez 

a jelentés is 90 %-os készültségi szintet állapított meg. A zárolt összegből a csarnok 

biztonságosan befejezhető lenne. Az is köztudott, hogy a fő kivitelező folyamatos vitában van 

a sportot felügyelő államtitkársággal. Ezért pillanatnyilag áll a projekt. Az nyílvánvaló, hogy 

mindenki érdeke az, hogy a csarnok mihamarabb átadásra kerüljön.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

89/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 2014. június 1-től 1 fő költségvetési 

ügyintézői létszámmal megemeli. Pénzügyi fedezete: a 2013. évi pénzmaradvány. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletét ennek 

megfelelően módosítja. 

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 a következő 

kiegészítésekkel :  

 a TDM készítsen egy promóciós anyagot a Szentgotthárdon rendezendő 
tudományos történészkonferencia résztvevőinek számára 

 a Pannon Kapu Kulturális Egyesület figyelmét nyomatékosan felhívja a 

Régióhős régi ill. új számláinak rendezésére 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 
 

Huszár Gábor: mindkét bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a jogi bizottságnak véleményezési kötelezettsége van. 

/ Elnökasszony röviden véleményezi a 2013. évi zárszámadás/ 

 

Huszár Gábor: köszönjük a véleményezést, szeretettel köszöntöm Csendesné Kóbor Ildikót, 

kérem ossza meg gondolatait.  

 

Csendesné Kóbor Ildikó: A város önkormányzatának zárszámadásával összefüggésben 

elvégeztem az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, melynek 

során meg kellett győzödnöm arról ,hogy nem tartalmaz e az éves beszámoló lényeges, hibás 

állításokat, másrészt pedig értékelnem kellett a pénzügyi helyzetet. 

A jelentésben is leírtam, hogy a pénzügyi helyzet javulást mutat, mely örömteli. Látszik, hogy 

jelentős kötelezettségállomány csökkenés következett be.  

A vagyonmérlegre visszatérve, alátámasztott a főkönyvi könyveléssel, megbízható képet 

mutat. 

Eszköz oldalon a forgóeszközök növekedése figyelhető meg.  

Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy egy konzervatív, mértéktartó finanszírozási 

stratégiát vezet az önkormányzat, a pénzügyi helyzet javult, továbbra is a stabilitás és a 

fizetőképesség jellemzi.  

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

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

Önkormányzatának 14/2014 .(V.5.)  önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról. 
 

 

3./ Napirendi pont: 

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer – fogyasztás elleni fellépés 

tapasztalatai.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottaság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Szeretettel köszöntöm 

megjelent vendégeinket. Kérem tegyék meg beszámolóikat. 

 

Végvári János: írásos beszámolót elkészítettük, tartalmát csak röviden összefoglalnám, mert 

mindenki megismerte már. A tavalyi évben az összes bűncselekmények száma kb. 30 %-kal 

csökkent az elmúlt évekhez képest. Ez örvendetes, de a közterületen elkövetett esetek száma 

sajnos növekedést mutat. Úgy gondolom, hogy javulást fog hozni a kamerarendszer 

felszerelése ill. működtetése, ezúton is szeretném megköszönni az ehhez nyújtott 

támogatásukat. A bűncselekmények eltolódtak a közterületek felé, ez részben annak 

köszönhető, hogy kevesebb rendőrt tudtunk az utcákra vezényelni. Ezen is próbálunk ezévben 

javítani. 

A kábítószer helyzettel kapcsolatban is szeretnék néhány szót szólni, sajnos a jelenléte 

folyamatos, de szerencsére a keményebb drogok jelenléte minimális.  

Nagy segítséget kapunk folyamatosan a polgárőr egyesülettől, munkájukat köszönöm, és 

természetesen a jövőben is számítunk rájuk.  

 

Szendrődi Barnabás: Maximálisan meg vagyunk elégedve a szentgotthárdi őrs munkájával, 

a felmerülő gondok ellenére. Problémát jelent a közterületi bűncselekmények számának 

emelkedése, amit döntő részt nem helyi lakosok követnek el. Ezekre fel vagyunk készülve, a 

fokozott rendőri jelenlét szükséges. 

Említve volt a kábítószer. Az elmúlt hónapokban történtek elfogások, melyekről a média is 

tudósított. Az iskolák környékén visszaszorult a drog. Sok gondunk van a dízájner drogokkal, 

főleg a fiatal fogyasztók miatt. 

Örülünk a kamerarendszernek, hiszen egy jó helyre telepített kamera, 1 esetleg 2 járőrt is 

kiválthat, ill. megerősítő munkát végez.  

Területünket sajnos érinti az „utazóbűnözés”. 

 

Huszár Gábor: adjunk a tűzoltóknak is szót. 

 

Kovács Balázs Zsolt: köszönöm szépen a meghívást, a Körmendi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság parancsnoka vagyok. A részeletes írásbeli beszámolót kiegészíteném. 

A 2013-as évben 335 alkalommal végeztünk vonulást, ebből kiemelendő 201 esemény, mely 

műszaki mentés ill. egyéb tevékenység. Ami Szentgotthárdra ill. a járásra jellemző adat, hogy 

81 eseményt számoltunk fel. Ebből 58 esetben műszaki mentést végeztünk, ill. 23 esetben 

tűzesethez vonultunk. Lényeges, hogy 8 önkéntes tűzoltóegyesülettel van megállapodásunk, 

bevethetőek, nagy részük rendelkezik tűzoltó fecskendővel és felszereléssel is. 8 egyesületből 
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7 nyert pályázaton, mellyel tovább bővíthetik felszereléseiket, ill. fenntartási támogatást is 

kapnak.  

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Király Lajos: A körmendi katasztrófavédelmi kierendeltség 3 járásban lát el feldatokat, ezen 

kirendeltségnek én vagyok a vezetője.  

A többi megyétől eltérően, nálunk vannak szokatlan megoldások is, például a szentgotthárdi 

őrs. Elhelyezése még folyamatban van, de szeretnénk folyamatos jelenlétet biztosítani.  

A beszámolóban szerepelnek a fő célkitűzéseink. Ezek között szerepel a riasztási gyakorlat 

megtartása egyes településeken, ehhez majd biztosan önkormányzati közreműködést is 

fogunk kérni. A civil szervezetek katasztrófavédelmi felkészítését már a tavalyi évben 

elkezdtük, ez idén is folytatódik. Továbbra is aktív közreműködést szeretnék az önkéntes 

tűzoltóegyesületekkel, ill. nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a megelőző munkákra. 

 

dr. Sütő Ferenc: sajnálattal olvastam a beszámolóban, hogy a „D.A.D.A.  program” nem 

valósult meg, hiszem, hogy a prevencióra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Szeretném 

kérni ha lesz rá lehetőség, akkor épüljön be a jövő évi tantervbe a bűnmegelőzési program 

oktatása. 

  

Dömötör Sándor: jelentős problémát jelent a sebességtúllépés, vannak kritikus helyek a 

városban, nevezetesen a Széchenyi utca. Nem hozott semmilyen eredményt a tábla 

kihelyezése, a téglagyár előtti kanyar veszélyes. 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

90/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló, az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal 

2013. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Külkapcsolati terve. A 2013. évi 

külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Megkérem 

alpolgármester urat vezesse le ezt a napirendi pontot, míg kikísérem vendégeinket. 

 

dr.Reisinger Richárd: a külkapcsolati terv a téma. 

 

13: 23 órakor Huszár Gábor, Végvári János, Szendrődi Barnabás, Király Lajos, Kovács 

Balázs Zsolt távozott az ülésről 

 

dr.Haragh László: ki kell emelnem, hogy az idei évben számos a határmenti kapcsolatokra 

visszavezethető program kerül majd megrendezésre.  

 

dr.Reisinger Richárd: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

13:24 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe. 

 

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

 

91/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi külkapcsolati terv 

végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú  melléklete szerint 

az Önkormányzat 2014. évi külkapcsolati tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsol jegyző, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: mindkét bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs 

kiegészítés, szavazás következik.  

 

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

 

92/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közművelődési feladatok 

ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Tagóvodák kiválása aa SZEOB intézményből. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

Arról van szó, hogy a rönöki ill. a gasztonyi óvoda szeretne kiválni a SZEOB-ból, de törvényi 

változások miatt döntöttek így. 

 

Dömötös Sándor: ki kezdeményezte a kiválást? 

 

Huszár Gábor: a kistérségi ülésen vetődött fel a polgármesterek részéről. Természetesen kell 

a mi hozzájárulásunk hozzá.  

Amennyiben nincs további kérdés, szavazás következik.  

 

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

 

93/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Amennyiben a Szentgotthárd és Térsége Önkormánzati Társulás Társulási Tanácsa 

jóváhagyja, hogy a Rönöki Kerekerdő Tagóvoda és a Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda 

2014. június 30. nappal kiváljon a SZEOB intézményből,  a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormánzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények fenntartása 

1.) pontjában Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Egyesített 

Óvodák intézményegységén belül a Tapsifüles Tagóvodája (9952 Gasztony, Fő út 20.) és 

Kerekerdő Tagóvodája (9954 Rönök, Petőfi u. 16.) 2014. július 01. időponttal kikerüljön 

a megállapodásból. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthjárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás sikeres pályázatai által 
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megvalósított tagintézményi beuházások a kiválást követően, azaz 2014. július 01. 

időponttól az érintett alapító önkormányzatok tulajdonát képezze. 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 

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 hosszasan tárgyalta, elfogadásra ugyanazt a javaslatot 

tették, ami tulajdonképpen megegyezik a civil fórum javaslatával. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

94/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

terhére a 

 

a.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrész Önkormányzata falunapi programjának 

szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 

önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

nevére kiállított számlákat legkésőbb 2014. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére 

benyújtani.  

 

b.) PRONAS „Ásó, kapa, harangláb” elnevezésű projektjét (sörpad garnitúra, létra és kézi 

fűnyíró beszerzése) 50 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. június 15-

ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  
 

c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész Önkormányzata „Májusfa kitáncolás” 

elnevezésű programját 30 000 Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a 

programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2014. június 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.  

 

d.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szlovákiai kerékpáros 

egyesület részére kulturális program és vacsora szervezésére irányuló kérelmét 

100 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  
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e.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szentgotthárdi Csata Kiállítás megszervezése 

fotótechnikai költségeinek fedezésére irányuló kérelmét 90 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 30.  

 

f.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének fennállásuk 20. évfordulója 

alkalmából rendezendő ünnepség szervezésére irányuló kérelmét 110 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 31.  

 

g.) Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló 

kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

h.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 Rába-menti Nemzetközi Túrakerékpáros 

Találkozó szervezésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

i.) Alfakör Szentgotthárd Egyesület ismeretterjesztő előadás szervezésére irányuló 

kérelmét 20 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 15.  

 

j.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Nagyszülők és Unokák Nemzetközi 

Sportnapja szervezésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.  

 

k.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor útiköltségének fedezésére 

irányuló kérelmét 70 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. augusztus 15.  

 

l.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület idei évi fúvószenekari találkozókon, 

fesztiválokon való részvételére irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget 

a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére. A következő 

döntésnél is 80 000 Ft. 

Elszámolási határidő: 2014. október 31.   

 

m.)  Szentgotthárd-Zsida ÖTE adventi hagyományőrző est és nyugdíjas találkozó 

megszervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. De a kifizetés csak a 3. 

körben történjen meg, hisz a programok akkor valósulnak meg.Az összeget a pénzügy 

2014. november 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: a program lebonyolítását követő 8 napon belül, de 

legkésőbb 2014. december 30.   
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n.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány gyakorláshoz, 

bemutatókhoz szükséges vesszőforgók beszerzésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 15.   

 

o.) Szentgotthárdi Civil Fórum a Civil Nap és a Kistérségi Forgatag megszervezéséhez, 

valamint egy a Civil Irodába beszerzendő számítógép költségeinek fedezésére irányuló 

kérelmét 304 500 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. május 15-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. június 30.   

 

 

p.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári tábor költségeinek fedezésére irányuló 

kérelmét 195 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. augusztus 31.    

 

q.) Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért „Három ország nyári tábor” 

megszervezésére irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 

2014. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. július 31.    

 

r.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrész Önkormányzata adventi hangverseny és 

idősek karácsonya programjának szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal 

támogatja. azzal, hogy kifizetés csak 2014-ben  a 3. körben történjen meg, hisz a 

programok akkor valósulnak meg. A városrészi önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat 

legkésőbb 2014. december 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.  

 

s.) Rábafüzesért Egyesület tavalyi évi pénzmaradvány idei húsvéti rendezvényhez 

történő felhasználására irányuló kérelmét támogatja.  

Elszámolási határidő: 2014. május 31.  

 

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 

 

4./ Napirendi pont: 

Szociális nyári gyermekétkeztetés. 

Előadó:  Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :10.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják az „A” variációt. 

Amennyiben nincs kiegészítés, szavazás következik.  

 

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

 

95/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális nyári 

gyermekétkeztetést 2014. június 23-tól 2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban 44 

munkanap időtartamban, a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja, maximálisan 

456.350,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 27 %-os 

támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek 

megfelelően csökken. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 
polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén az 1. pontban meghatározott maximális 

önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést a JustFood Kft-vel 

(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.) a gyermekétkeztetés biztosítására 2014. június 23-tól 

2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban 44 munkanap időtartamban, 695,- 

Ft/gyermek/nap összegben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Koszár Zsolt kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :11.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Szentgotthárdi futónk 

kérelméről van szó, a felkészüléshez szeretne pénzt kapni. A támogatás a felkészülését 

stabillá tudná tenni. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a bizottságunk a támogatást erre az évre javasolta 

megítélni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

96/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Zsolt kérelmét a 

pénzmaradvány terhére támogatja és 50 000 Ft/hó támogatást biztosít a felkészüléséhez 2014. 
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december 31. időtartamig azzal, hogy a Támogatott szervezet neve: Synergy Fittness 

Szentgotthárd SE  

- a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé,  

- a 2014. évi versenynaptárát, a felkészülési programtervét bemutatja az a 

szerződés megkötése előtt 

- a továbbiakban pedig az elindult versenyekről készített jegyzőkönyveket, a 

bemutatja az Önkormányzatnak a támogatás időszakában 

 
Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

              Tóth Levente, sport- és ifjúsági referens 
 

 

6./ Napirendi pont: 

„Szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola napelemes rendszer telepítése” (KEOP-

4.10.0/A/12-2013-1295) és a „Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája 

napelemes rendszer telepítése” (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1291) EU Önerő Alap igényléséről. 

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. Talán mindenki emlékszik 

arra, mikor a költségvetés tárgyalásánál a lebegőpontokról beszéltem, többek között erre is 

gondoltam. Hiszen elkészültek a napelemes rendszer telepítési munkálatai, innentől kezdve 

lehetőség van EU önerő alap pályázatra. 

Szeretném ha Virányi Balázs képviselőtársunk szólna néhány szót a témában. 

 

Virányi Balázs: az EON most szállítja azokat a mérőórákat melyek tulajdonképpen visszafelé 

is tudnak „pörögni”, valójában emiatt még a rendszer nem termel megtakarítást. Ha ezen órák 

felszerelésre kerülnek, akkor üzemképes a rendszer és a működés jelentős 

költségmegtakarítást eredményez majd. A Széchenyiben felszerelt rendszer 47 ezer wattos, az 

óvoda ill. bölcsődei 17 ill 10 ezer wattos. Tehát az éves energiafelhasználásukat elvileg ez 

fedezni tudja.   

 

Huszár Gábor: és reméljük, hogy ezzel nincs vége, hiszen a többi beadott pályázatunk  most 

parkolópályán van, de ha felszabadulnak EU-s források, akkor azok előtérbe kerülhetnek. 

Amennnyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

97/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU Önerő Alap 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. Korm. rendelet alapján a 

„Szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola napelemes rendszer telepítése” 

című pályázat saját forrását: 7.888.592,- Ft EU Önerő Alap igénybevételével kívánja 

biztosítani. 
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU Önerő Alap 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. Korm. rendelet alapján a 

„Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde és SZEOB Játékvár Óvodája napelemes rendszer 

telepítése” című pályázat saját forrását: 4.258.620,- Ft EU Önerő Alap 

igénybevételével kívánja biztosítani. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

7./ Napirendi pont: 

Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet, 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ilyen előterjesztés még nem 

volt, mivel ez nyítl napirend, ezért a honlapon is megjelenik majd. Teljes részletességgel, 

látunk egy dokumentációt, ütemezve lebontva az idei évben elvégzendő közterület fenntartási 

munkákról. 

 

Vadász József: az anyag írja, hogy lesznek kiemelten gondozandó területek is. Egyik ilyen az 

újonnan létrehozott babasétány. Arra jártam és láttam, hogy még mindig nagy a fű, de az 

emberek már sétálnának a területen. Zsidai oldalról pedig egyáltalán nem megközelíthető a 

terület. 

A másik ilyen, Rábafüzesen két éve áll Szent Kristóf szobra, de sajnos már alig látszik a 

gaztól. Derékig ér a fű. 

A harmadik pedig, az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztés érinti a vallási turizmus 

témáját is. A Brenner kápolnánél elhelyeztek két pihenőpadot, mely nagyon jó szolgáltatot 

tesz. Jó lenne ha oda az önkormányzat néhány kukát elhelyezne, ezek ürítését még mi is 

elvállalnánk. Továbbá, szép számmal érkeznek zarándokok buszokkal, de a buszok parkolása 

nem megoldott.  

Ezen problémákat jó lenne minél hamarabb orvosolni. 

 

Huszár Gábor: a babasétány megközelítése azzal is összefügg, hogy a buszparkolót és annak 

megközelítését rendezni kell. Míg a területkialakítás nem törétnik meg, addig nem is tekintjük 

elkészültnek a babasétányt. 

Mivel nagyon rövid időn belül megtörténik a Rózsa Ferenc utcától a Zsidai utca felújítása, 

ennek a területnek a végleges helyzetbe hozása akkor lesz célszerű, mikor ott a munkagépek 

felsorakoznak. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

98/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Közterület - fenntartási-, és -fejlesztési cselekvési terve 2014 – 

2019.” dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és azt 
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elfogadja. A Cselekvési Terv végrehajtásáról évente az áprilisi ülésen be kell számolni a 

Képviseló-testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

8./ Napirendi pont: 

Ebek, kutyák ideiglenes elhelyezésének lehetőségei, feltételei Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás városüzelemltetési vezető,  

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  

 

dr.Haragh László: a határozati javaslatban kiemeltük, hogy a területet a lakosság véleménye 

alapján jelöljük ki. Mindenképpen fontos, hogy az ott lakók is elfogadják. 

 

dr.Sütő Ferenc: Kezdeném azzal, hogy a környékbeli lakosok már régóta jelzik, hogy a 

kutyák ideiglenes elhelyezését ill. a kutyamenhelyt meg kell szüntetni. Volt részükről 

aláírásgyűjtés, közmeghallgatás. Minden elérhető lehetőséggel éltek.  

Az is köztudott, hogy nemrégiben a kutyamenhelyről elszabadult kutya megharapott egy 

kisgyermeket. Természetesen a kötelező feladatokat el kell látni, de, hogy kerül ide 

Horvátnádaljáról egy kutya, mely ezt a támadást elkövette?  Arról nem is beszélve, hogy az 

eset nagy közfelháborodást keltett, a lakóközösség folyamatosan cserélődik, egyre több fiatal 

pár költözik be kisgyermekekkel, és nagyon félnek attól, hogy az eset megismétlődik.  

Kifejezettem kérem, hogy rövid határidőn belül találjunk megoldást. 

 

Huszár Gábor: ezzel a határozattal elindulhatnánk végre a helyes úton, már évek óta 

napirenden van a kérdés. Most jutott el oda a tervezési időszak, hogy ezen a területen minden 

feltételt biztosítani tudjunk.  

A fizikai megvalósítás mikor kezdődhetne meg? 

 

Fekete Tamás: a jogi eljárást elindítottuk. Az önkormányzat területén egy külön helyrajzi 

számmal ellátott ingatlant fogunk létrehozni, melynek mindenfajta előírásnak meg kell 

felelnie. Nem 5 meg 10 kutyára tervezzük a helyet. Az önkormányzat forrásai megvannak. 

Kialakításra kerülnének például a kenelek, a kerítés és még sorolhatnám.  

Néhány hónapig még eltart az eljárás, de mi azon vagyunk, hogy minél előbb kialakításra 

kerüljön. 

 

Virányi Balázs: én is régóta azon véleményen vagyok, hogy a jelenlegi helyéről kerüljön el a 

menhely. A sajnálatos esetet nem hoznám fel példának. Az alapprobléma az, hogy zajosak a 

kutyák. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs más hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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99/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az ebek 

elhelyezése érdekében állatmenhely kerüljön kialakításra Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező szentgotthárdi 0211/1 hrsz-ú ingatlan egy részén. 

Elrendeli, hogy a területen kerüljön kiméretésre és bekerítésre a jogszabályban előírt 

nagyságú területrész. Ezzel együtt elrendeli a 280/2004. számú Képviselő-testületi 

határozattal elfogadott településszerkezeti terv folyamatban levő felülvizsgálata során 

állatmenhely, kutyapanzió helyének e területen történő kijelölését a lakosság véleményének 

figyelembe vételével, majd a településszerkezeti tervben a kijelölt terület nevesítését.  

 

Határidő : az előkészítések megkezdésére  azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

9./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …………………… 

önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 

érdekeltségének rendszeréről.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: a jogi bizottság tárgyalta, de nem támogatta az elfogadását. Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

 
A képviselő-testület 0 igen – 8 nem arányú szavazattal elutasította a rendelet megalkotását. 

 

10./ Napirendi pont: 

A hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogvisznyának egyes kérdéseiről szóló 8/2012. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének  15/2014. (V.5.) önkormányzati  rendeletét  

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

11./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

 

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

Képviselő-testületének 16/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

12./ Napirendi pont: 

A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

   Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

13./ Napirendi pont: 

Területvásárlás- telekhatár rendezés ( Viserálek Péter ) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

   

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Már az elmúlt testületi ülésen 

előttünk volt a kérés, megtörtént az értékbecslés, meghatároztuk az árat. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

100/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viserálek Péter 9970 

Szentgotthárd, Zöld mező u. 4. sz. alatti lakossal (továbbiakban: kérelmező) történő 

értékarányos ingatlanrész-cseréhez az alábbiakban járul hozzá: 

Viserálek Péter szentgotthárdi  522/2 hrsz-ú ingatlanából Szentgotthárd Város tulajdonába 

átkerülő területrész nagysága kb. 726 m2, értéke az Előterjesztés 2. számú mellékelte szerint 

2340 Ft/m2. Az önkormányzat szentgotthárdi 475/4 és 403/102 hrsz-ú ingatlanából 

Viserálek Péter tulajdonába átkerülő területrészek nagysága összesen: kb. 1216 m2, értékük 

az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 5873.-Ft/m2. A telekhatár rendezési vázrajzok 

szerint meghatározott pontos területnagyságok alapján megállapított értékkülönbözetet 

Viserálek Péter köteles megfizetni az önkormányzat felé. 

A változási vázrajzok elkészítésének és szerződés szerinti földhivatali átvezetésének költsége 

50-50%-ban a kérelmező felet és az Önkormányzatot terheli. 
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A kérelmezőnek a jelen határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról, hogy 

a fenti feltételek alapján továbbra is fenntartja a vételi szándékát. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi csereszerződés aláírására. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

14./ Napirendi pont: 

Rábafüzesi volt laktanya és út ingyenes tulajdona adása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés :20.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, támogatja elfogadásra. Ezen laktanyáról a korábbi 

években már volt szó, most végre kaptunk jelzést, hogy ingyenes megkapná a város.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a városrészen érdeklődtem a fogadtatást illetően, arra 

hívták fel a figyelmem, hogy addig is míg rendeltetésszerűen ki tudjuk majd használni, 

fenntartási költség jelentkezik.  
 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

101/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság kezelésében levő, a 

Rábafüzesi volt laktanya (hrsz.: 0373) telkének felosztása után keletkező, az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti telekrész és a megközelítését szolgáló út 

(hrsz: 0374) ingyenes Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonába történő 

átadását.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

Lakásvásárlási kérelem Viszked Amarilla. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :21.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, és azt javasolták, hogy ne támogassuk a 

kérelmet. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

102/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970 

Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. fszt. 4. szám alatti 1071/1/A/4 hrsz-ú, 53 m
2
 alapterületű, 2 

szobás összkomfortos lakás  jelenlegi bérlő  Viszked Amarilla 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 

4/A. fszt. 4. szám alatti lakos  részére történő értékesítéséhez. 

 

Határidő: közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Idegenforgalmi vonatkozású kiadások. 

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

Előterjesztés :22.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, és mindkét bizottság tett javaslatot, egységesen. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

14:43 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre. 

 

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

103/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2014. számú 

határozatával az idegenforgalmi fejlesztésére elkülönített 20 millió Ft kapcsán a 

következő döntést hozza: 

Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 2014. májusi testületi ülésre készítsen 

tervet az elkülönített összeg felhasználására.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület 2014. évi tevékenységének támogatásával kapcsolatos 

megállapodás tervezetét az Előterjesztés 4. számú melléklet szerint. elfogadja 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit, TDM elnök 

                Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az RTL Klub „Kalandor” 

című turisztikai magazinjában való városi megjelenést támogatja és ehhez a költség 2/3 

részét, de legfeljebb 550.333,- forintot biztosít a pénzmaradvány terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

               Dr. Simon Margit, Gotthárd-Therm Kft. igazgató 

 

17./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. 2013. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :23.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta. Felmerültek kérdések a bizottsági ülésen, mely 

további egyeztetéseket igénylet. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: időközben körbejártuk a témát, és próbáltunk egy 

álláspontra helyezkedni a pénzügyi irodával. 

A fürdő 2013 évi mérlegét hagynánk tulajdonképpen jóvá ezen napirendi ponton belül, amiből 

sajnálatos módon egy nagymértékű árbevétel csökkenés látszik. Természetesen ehhez a 

szálloda bezárása jelentősen hozzájárult. 

A tőkemegfelelés biztosításával kapcsolatban merültek fel további kérdések.  

 

Huszár Gábor: köszöntöm meghívott vendégeinket. 

 

Csuka Gyuláné: az írásos anyagot mindenki ismeri, a fürdő beszámolója a számviteli 

törvényeknek megfelelően került összeállításra. 

A gazdálkodás adataiból egyet szeretnék kiemelni, a 2012 ill. 2013 évi adatokat 

összehasonlítva látszik, hogy a szálloda bezárása milyen bevételkieséssel járt. Takarékos 

gazdálkodásra törekedett a fürdő, de sajnos ez nem elég ahhoz, hogy a hiányt pótolja. 

A tőkemegfelelésre is kitérnék, a jogszabályi háttér arról szól, hogyha egy gazdasági 

társaságnak a tőkemegfelelése egymást követő két évben, a jegyzett tőke 50 %-a alá kerül a 

saját tőke, akkor a tulajdonosnak intézkedési kötelezettsége keletkezik. Eddig azon az 

állásponton voltunk, hogy minden évben tegyünk ennek eleget. Tettük ezt azért, hogy hátha 

lesz pályázat melynek ez lesz az egyik feltétele.  

Próbáltuk úgy csinálni, hogy tagi kölcsönből tőkésítettünk, ezzel új forrást nem kellett így 

bevonni. 

Úgy gondonám, hogy a 140 millió 200 ezer ft-ig kellene a tőkésítést elvégezni, az jelentené 

azt, hogy pályázóképessé válna. A működéshez adott kölcsönből ez megvalósítható. 

 

Somorjainé D. Zsuzsanna: a kezességvállalásból adódó több, mint 500 millió ft-ot mi nem 

adtuk kölcsön, azt leinkasszálta tőlünk a bank, mert a fürdő nem tudott fizetni. Az nálunk nem 

is minősül tagi kölcsönnek.  

A kölcsön összege 116 millió Ft, de az nem elég a teljes tőkemegfelelőséghez.  
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Huszár Gábor: amit ebben az évben adunk, az nem tehető ebbe bele? Mert akkor a 116 

millió Ft-ot összevonhatnánk az ideivel, és akkor már meglenne a 140 millió Ft. 

 

Somorjainé D. Zsuzsanna: van ilyen lehetőség, de csak azzal a pénzösszeggel amit már 

odaadtunk. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: gondolkodjunk együtt. Nem feltétlenül kötelező most 

ebben témában döntést hoznunk, ne várjunk ezen tőkerendezéssel? 

 

Huszár Gábor: én azt gondolom sok tárgyalás után, ha ezt a fürdőt eltudnánk adni, mindegy 

lenne, hogy bent van e a tagi kölcsönünk vagy nincs. Nem sok esélyt látok erre.  

Viszont pályázási lehetőségek miatt jó lenne a tőkemegfelelést minél előbb rendezni.  

 

Virányi Balázs: a pályázati megfelelőségnek csak ez az egy feltétele van? Mert sokkal több 

is lehet, nem csak pénzügyi alapon vizsgálva a kérdést.  

 

Huszár Gábor: lehet, hogy ennél ez bonyolultabb, de az első lépés ez lenne, hogy elgördítsük 

az akadályokat.  

 

Csuka Gyuláné: arra szerettem volna utalni, hogy a tőkemegfelelés mindenhol feltétel, 

emellett még a köztartozásmentesség ilyen. A köztartozásmentességet eddig mindig tudtuk 

biztosítani. De így már esélyünk lenne, a több feltétel inkább szakmai jellegű lehet. 

 

dr. Dancsecs Zsolt: azt gondolom, hogy ha lesz olyan pályázat melyen a fürdő elindulna és 

ez szerepelni fog az alapfeltételek között, akkor bármikor hívunk össze rendkívüli ülést a 

témában. Nem látom most a tőkemegfelelés ilyen sürgősségét. Sokáig dolgoztunk az 

összeállított anyaggal, nem gondolom, hogy hirtelen másképp kellene dönteni.  

Ha lesz pályázat, szívesen döntünk másként. 

 

Huszár Gábor: de akkor a 116 mill Ft-ról tudunk dönteni? 

 

Csuka Gyuláné: a döntés teljesen tulajdonosi. Nem az a tét, hogy bezárják e a fürdőt vagy 

nem. A csatolt jegyzőkönyvben szerepel a tők helyreállítási szándék, mely ezzel közzé is van 

téve. Mert a beszámolóval együtt beküldjük a testület határozatát is. Ha ebben a határozatban 

benne van a tőkehelyreállítás, akkor már ebben az évben tudjuk kezelni. 

De hangsúlyozom nem cégjogi kérdés. 

 

Varga Ervin: kicsit más szemszögből kezelném a kérdést. Többször voltam itt testületi 

ülésen, és a segítő szándék mindig megvolt a testületben a fürdő működtetésével 

kapcsolatban.  

Sajnos a fürdő nem lesz soha olyan helyzetben, hogy az önkormányzattól különböző jogcímek 

alatt kapott pénzösszegeket valaha is vissza tudja fizetni.  

Már döntött a testület arról, hogy a 2014-es évben mekkora forrást tud a fürdő számára 

biztosítani, a várhatóan veszteséges működés miatt. Ez a veszteség akkor csökkenne, ha 

vendégszám növekedést érne el a fürdő, de sajnos tudjuk, ennek realítása kicsi.  

Azzal a helyzettel kell számolnunk, ami jelenleg fennáll. 

 

Huszár Gábor: már 30 miillió Ft-ot megszavaztuk februárban a fürdőnek, tartalékba van 

helyezve. Ezzel már a 140 millió Ft fölé kerülnénk. 
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Varga Ervin: azért nem jó ez így, mert gördülő költségekről beszélünk, hiszen már ebben az 

évben is realizálhatunk veszteséget. A 2013. december évi helyzetről van szó az 

előterjesztésben.  

Ha a tulajdonos határozatban kifejezi a szándékát, hogy a tőkemegfelelésre határozatot hoz, 

az, hogy most 50%-ig vagy 100%-ig teszi, az következő közzétételig tulajdonképpen 

lényegtelen. Ennél tovább ma nem kellene menni. 

 

Huszár Gábor: akkor úgy teszünk, hogy a szándékunkat kifejezzük, összegek nélkül. 

 

Virányi Balázs: születtek döntések a fürdő támogatásáról, de azt figyelembe kell vennünk, 

hogy akkor egy pozitív jövőképet is tettük ezek mellé, mely még mindig nem valósult meg. 

Az önkormányzatnak nem azaz elsődleges feladata, hogy a fürdőt működtesse. Folyamatosan 

a bezárt szállodát emlegetjük, de ha bevételkiesés jelentkezik, akkor a kiadási oldalnak is 

csökkenni kellene, és itt nem érzek összhangot. 

 

Huszár Gábor: sokmindenben nem értünk egyet, de ez a vita érdemben nem befolyásolja 

döntésünket, hiszen csak szándékot kérnek most. Összegek nélkül.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

104/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2013. 

évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2013. évi 

231.370 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a 

Gotthárd Therm Kft tőkemegfelelőségét helyreállítsa az ehhez törvény szerint biztosított 

határidőn belül. A rendezését konkrét módjára 3 hónapon belül visszatér.   

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

III. EGYEBEK 

 

Huszár Gábor: mielőtt megadnám a szót, azt szeretném elmondani, hogy mindkét iskolában 

megtörtént a fénymásolók beszerzése, és dolgozunk az informatikai rendszer hibáinak 

megoldásán is.  

Kardosné Kovács Márta Mária: először is szeretném tolmácsolni a lakosság észervételét, 

várják a honlap megjelenését. Mert sok információt csak onnan tudnának beszerezni. 

A másik dolog, megjelent az egyik médiában a szentgotthárdi ösztöndíjakra vonatkozó 

információ, tévesen. Ezt szeretném pontosítani, van a Bursa Hungarica pályázatunk, melynél 

fő szempont a szociális háttér, és van a Széll Kálmán Ösztöndíj, mely a saját, városi 

ösztöndíjunk, ahol bárki pályázat, és fő szempontja a tanulmányi eredmény. 
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Egy  meghívást is szeretnék tolmácsolni, 18.00 órától mindenkit szeretettel várunk a májusfa 

állításra. Ugyanúgy szívesen látunk mindenkit a holnapi nap folyamán, a Civil Napon. 

A műszaki iroda figyelmét pedig fel szeretném hívni egy lakossági jelzésre, a járdák állapota 

több helyen nem megfelelő. Gondolok itt például a Vörösmarty ucára. 

Huszár Gábor: jegyző úrnak fogok szót adni a honlappal kapcsolatban.  

Ha kell akkor mégegyszer közzéfogjuk tenni a helyi újságban a pályázatainkat. 

dr. Dancsecs Zsolt: igazából csak a konkrét hivatali honlap nem működik, tulajdonképpen 

csak új információkat nem tudtunk feltölteni rá. Ezért kiegészítő megoldásként a városi 

honlapra töltöttük fel az újabb információkat, ami most is ott olvasható. 

Az új hivatali honlap készen van, csak fel kell rá tölteni minden információt ami elég 

hosszadalmas folyamat. Napokon belül hozzáférhető lesz. 

dr.Haragh László: a műszaki iroda felé intézném kérdésem, vagy felvetésem. Kethelyen egy 

műemlékünk található, a Hősök szobra, melyet eléggé megviselt az idő. Lehetne valamit 

kezdeni vele? 

A másik felvetésem, hogy a Kethelyi ravatalozó alapját a gyökerek feszítik, jó lenne err eis 

megoldást találni. 

Végül pedig egy ötletet szeretnék megosztani, a temető mellett parkolási lehetőséget lehetne 

kialakítani, valamilyen kőzúzalék leszórásával. Erre azért lenne szükség, mert ha esik az eső 

akkor a gyászolók bokáig járnak a sárban.  

Huszár Gábor: elnök úr keveset tartozkodik otthon. Az elmúlt hónapban kint voltunk a 

művészeti vezetővel, egy 5 millió ft-os pályázatban van bent az önkormányzat több 

emlékművel, tehát I. világháborús műemlékeket fogunk felújítani pályázati pénzből. 

A ravatalozó ill. a parkoló ügyében Fekete úr az illetékes. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor a nyílt ülést bezárom, köszönöm mindenki 

munkáját. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15: 28 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


