Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
474-26/2014. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-én
14:10 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs,
Labritz Béla,
dr. Sütő Ferenc,
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 :

Dr. Simon Margit a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetője,
Dr. Kocsis Beatrix fogorvos.

Huszár Gábor polgármester megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
( Zeneiskola ) tetőszerkezetének felújítás” című előterjesztést.
Javasolja, hogy vegyék fel a zárt napirendek közé a „Ipari Parkban lévő ingatlanok megszerzése a
SZIP Kft.100% üzletrésze vételével” című előterjesztést.
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület








a „I. számú felnőtt fogászati körzet betöltése.”,
a ” ÖKV. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása.”,
a „A SZET Kft. jegyzett tőke emelése.”,
a ”A Gotthárd Therm Kft. tőkemegfelelősége.”,
a „Kitüntetési javaslat az „idősek az idősekért” címre”,
a ”Zöld Szentgotthárd cím odaítélése”, valamint
a ”Ipari Parkban lévő ingatlanok megszerzése a SZIP Kft. 100 % üzletrésze vételével”

című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
182/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola ( Zeneiskola ) tetőszerkezetének felújítása” című
előterjesztés megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé
az „Ipari Parkban lévő ingatlanok megszerzése a SZIP Kft. 100 % üzletrésze vételével. „
című előterjesztés megtárgyalását.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 a „I. számú felnőtt fogászati körzet betöltése.”,
 a ” ÖKV. „v.a.” éves beszámolójának elfogadása.”,
 a „A SZET Kft. jegyzett tőke emelése.”,
 a ”A Gotthárd Therm Kft. tőkemegfelelősége.”,
 a „Kitüntetési javaslat az „idősek az idősekért” címre”,
 a ”Zöld Szentgotthárd cím odaítélése”, valamint
 a ”Ipari Parkban lévő ingatlanok megszerzése a SZIP Kft. 100 % üzletrésze vételével”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat 9 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
I./ NAPIREND:
2

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:
Tájékoztató az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :4.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
3./ Napirendi pont:
Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása: a sporturizmus lehetőségei; sportfinanszírozás új
rendszerének lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :5.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:
Rendelőintézet kérelme – betegforgalom irányító rendszer.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ gépkocsi beszerzése,
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3./ Napirendi pont:
A Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásainak tovább működtetése.
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/
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4./ Napirendi pont:
Zeneiskola működésével kapcsolatos kiadások.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
Építkezésekhez, felújításokhoz pénzeszközök biztosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
Gazdaságélénkítő program.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12.számú melléklet,
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal álláshely átcsoportosítási kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
9./ Napirendi pont:
Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :14.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
10./ Napirendi pont:
A Széll Kálmán Ösztöndíj pályázatokat elbíráló szerv.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Jakabháza városrészen lévő üveg visszagyűjtési pont áthelyezése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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Előterjesztés :16.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :17.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
13./ Napirendi pont:
Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
14./ Napirendi pont:
A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
15./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
16./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Csuk Miklós )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
18./ Napirendi pont:
Lakáscélú támogatás kérelem.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
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Előterjesztés : 23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
19./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,
valamint vízdíj hátralékáról.
Előadó: Karsai Gábor SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
20./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási felajánlás Széll Kálmán tér 20.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

21./ Napirendi pont:
Kethelyi volt határőr laktanya ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
23./ Napirendi pont:
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola ( Zeneiskola ) tetőszerkezetének felújítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
III. EGYEBEK
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I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor:.
Június 27-én a Szentgotthárdi Kézilabda Klub vezetőségével Budapesten tárgyaltunk.
Aznap délután részt vettem a Hármashatár Mentőcsoport gyakorlatán, majd tiszteletemet
tettem a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület fennállásának 20. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen.
Július 3-án találkoztunk a mogersdorfi városvezetéssel, hogy a Szentgotthárdi Történelmi
Napok rendezvénysorozat Mogersdorffal közös programjainak részleteit megvitassuk.
Július 7-én Jordán Tamás igazgató úrral és a jubileumi munkacsoport több tagjával együtt
egyeztettük a Történelmi Napok programjait.
Július 10-én dr. Reisinger Richárd, alpolgármester úr vett részt a GYSEV Zrt. vasutasnapi
rendezvényén, Sopronban.
Július 16-án az Opel Szentgotthárd Kft. gyárindítási ünnepségén tettem tiszteletemet. Előtte
Szijjártó Péterrel, külgazdasági és külügyminiszter helyettessel találkoztam és beszéltük át
Szentgotthárd jövőbeni iparfejlesztési terveit.
Július 17-én Bedőcs Gáborral, a Szentgotthárdi Fúvósegyesület új elnökével találkoztam.
Július 18-án került sor az AMES cég szentgotthárdi üzemének átadási ünnepségére, illetve a
cég és a város között a terület adásvételéről szóló szerződés ünnepélyes aláírására.
Július 21-én Bauer Károllyal egyeztettük a megyéből érkező nyugdíjasok a Történelmi Napok
mogersdorfi programján való részvételét.
Július 22-én Hollósi Szabolccsal folytattam tárgyalásokat jövőben pályázati lehetőségekről,
ezt követően pedig a Heiligenkreuz-cal közösen szervezendő szeptember 6-i, rábafüzesi
emlékmű avatási ünnepségről tárgyaltunk a heiligenkreuzi városvezetéssel.
Július 23-án dr. Orbán István járási hivatalvezető úrral Lendvára látogattunk.
Július 24-én ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum. Természetesen a rendezvényen személyesen köszöntöttem a vendégeket.
Július 31-én a Pszichiátriai Betegek Otthona „Pedálozz velünk!” elnevezésű kerékpáros
rendezvényén Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr vett részt.
Aznap vette kezdetét a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat, amelynek
nyitóprogramja a „Szentgotthárdi csata” című kiállítás megnyitója, valamint Csuk Ferenc, A
Szentgotthárdi Csata című könyvének bemutatója volt a Színház aulájában. A
Refektóriumban Várady Mária színművésznő ,Szilasy Alex zongoraművész kíséretében adta
elő Rilke és Pásztory művét. Aznap este megérkezett Izola és Delle küldöttsége, akiket
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személyesen fogadtam.
Augusztus 1-jén a felvonulást követően jelentős számú résztvevővel kilátogattunk
Mogersdorfba, ahol több szentgotthárdi csoport (ovis táncosok és a fúvószenekar) és az
Egerből érkezett vendégeink csoportja is fellépett. Természetesen ez idő alatt már folytak a
programok itt a Várkertben is.
Augusztus 2-ára minden meghívott város megérkezett, így Izola és Delle mellett csatlakoztak
hozzánk a walldürniek és a Törökországból, Dilovasiból érkezett csoport is. Este Jordán
Tamás igazgató úr szervezésében került sor az ünnepi gálaműsorra, majd ezt egy állófogadás
követte, amelyen minden meghívott testvérvárosunkat és több vendégünket is
megajándékoztunk egy-egy szentgotthárdi csomaggal. Aznap este Dilovasi város
képviselőjével aláírtunk egy szándéknyilatkozatot arról, hogy előkészítjük egy testvérvárosi
kapcsolat létrehozását.
Augusztus 3-án a zárókoncert előtt emléklappal jutalmaztuk a nagysikerű „gasztrocsatában”
részt vett szentgotthárdi éttermeket. Valamint egy-egy ajándékcsomaggal megköszöntem
azoknak az Európa több országából érkezett önkénteseknek a munkáját, akik mind az
előkészítésben, mind a rendezvény lebonyolításában jelentős szerepet vállaltak.
Augusztus 7-én Tróbert Józseffel a Tekeszakosztály vezetőjével folytattunk megbeszélést a
tekepálya felújítási munkáinak befejeződéséről.
Augusztus 8-án Szentgotthárdon ült össze a Főépítészi Bíráló Bizottság, amely a szerdán
kezdődő Országos Főépítészi Konferencián kiosztandó díjakról döntött.
Augusztus 9-án tiszteletemet tettem a Széchenyi iskolában megrendezett Regionális Ifjúsági
és Polgárőr Nap és Versenyen, majd Nádasdon koszorúztam a Táborhegyen felállított
emlékműnél.
Ezt követően részt vettem Vasváron a Békevárosok ülésén.
Augusztus 10-én nyitotta meg kapuit a XIII. Művészetelep ahol 10 művész dolgozott 8 napon
keresztül. November közepén lesz majd az elkészült alkotásokból kiállítás.
Augusztus 12-én a heiligenkreuzi városvezetéssel egyeztettük a szeptember 6-i programot.
Augusztus 13-án Király Ferenccel és Monek Zsolt polgármester úrral tárgyaltunk a közelgő
sakkversenyről, valamint a szentgotthárdi sakksport helyzetéről.
Augusztus 16-án a Nagyboldogasszony templom megáldásának 250. évfordulója alkalmából
és az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretében több száz zarándok érkezett a városba. Az
esti szentmisén tiszteletét tette a muraszombati püspök úr is. Este a barokk kertre néző
teraszon egy igazán egyedülálló koncertet adott Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész és
Kathy Horváth Lajos hegedűművész. A rendezvényre ellátogatott Szőcs Géza kormánybiztos
is.
Augusztus 20-án az ünnepi program, keretében adtuk át a Testnevelési és Sportdíjat Dömötör
Tamás tanár úrnak város sportéletében, elsősorban az iskolai testnevelés terén végzett
kimagasló szakmai munkája elismeréséért.
Augusztus 20. és 23. került sor az EUROVELO nemzetközi kerékpáros találkozóra.
Az esemény Sopron központtal törént megrendezésre. A Vasfüggöny túraút ötletgazdája,
Michael Kramer európai parlamenti képviselő is vendégünk volt 1,5 napig.
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Augusztus 25-én ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Pars Krisztián a zürichi atlétikai Európa bajnokságon megvédte bajnoki címét, méghozzá a
világ idei legnagyobb dobásával: 82, 69 m-rel. Ezzel a 2012-es Eb után sorozatban a második
kontinensgyőzelmét aratta. Gratulálunk innen is!
Az augusztus 20-i ünnepségen elhangzott, hogy egy kitüntetést nem tudunk átadni, ezért most
ez rendhagyó módon megtörténne.
A Szentgotthárd Városért kitüntető díjat adományozza városunk a Szentgotthárd és Vidéke
ÁFÉSZ szervezetének a város gazdasági életében végzett munkáért.
További eredményes és sikeres munkát kívánunk a következő évekre is! Gratulálunk!

Próbáltam az elmúlt 2 hónap eseményeit röviden összefoglalni, Önöké a szó!
Dr. Sütő Ferenc: augusztus 23-án került megrendezésre Máriaújfalu városrészen a falunap.
Ezen eseményen többen részt vettek képviselőtársaim közül, ill. polgármester úr is. Ezúton is
köszönöm az önkormányzat tagjainak, az egyesület tagjaink ill. a városrészen élők munkáját,
segítségét és támogatását.
Dömötör Sándor: a farkasfai városrészen a szombati napon volt a falunap. Színvonalas
műsorokat láttunk, vendéglátás remek volt. Köszönjük az ottani szervezőknek.
Labritz Béla: Szeretném a rábatótfalui falunap kapcsán többek között megköszönni a rönöki
polgármesternek a támogatását, színpadot, sátrat biztosított ingyen Rábatótfalunak. Ezenkívül
Csehországból, Szlovéniából ill. Ausztriából érkező vendégeink is emelték a műsor
színvonalát.
Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném megköszönni a Jubileumi Munkacsoport és a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkáját, melyet a Történelmi Napok kapcsán végeztek.
A rendezvények többségén részt tudtam venni, mindegyik színvonalas volt, gratulálok a
szervezéshez.
A két ülés közti anyagban található egy felmérés eredménye is, melyet a Magyar
Korrupciókutató központ készített, internetes hozzáférés alapján. Itt egy előkelő helyet ért el
Szentgotthárd városa, Magyarország városai közül a nyitottsági indexet nézve az 5 helyet érte
el, a törvényességi indexet nézve pedig a városok között holtversenyben a 2. helyet érte el.
Gratulálok ezen eredményekhez.
Huszár Gábor: arról van szó, hogy az önkormányzatok törvénytisztelet ill. nyitottságának
vizsgálatában 2. ill. 4. helyen végeztünk. Kérem azt jegyző úrtól, hogy a képviselő testület
gratulációját tolcsácsolja a hivatal dolgozói felé.
Vadász József: sok jó hír elhangzott, egy kevésbé jót szeretnék közölni. Mindenki előtt
ismeretes, hogy rendkívül cspadék nyáron vagyunk túl. Városunk több útját, ill. lakóházát
veszélyeztette a víz. Ilyen Zsidán a Szépvölgyi út, ahol a hirtelen lezúdúló csapadék az utat
szinte járhatatlanná tette, ill. lakóházat is veszélyeztetett. Szeretnénk, ha ennek a megoldása a
jövőben előtérbe kerülne.
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Labritz Béla: több témát szeretnék érinteni.
Embertársaink, ill. árvízkárosultak részére gyűjtűnk ruhaneműt ill. játékokat a kihelyezett
konténerekben. Arra kérnék mindenkit, hogy tiszteljük meg egymást azzal, hogy ezekbe a
tárolókba ne rongyokat ill. lomokot dobáljunk bele.
A következő dolog, lezárult a komposztáló edények kiosztása. Szeretném megköszönni a
lakosság közreműködését, a SZET Szentgotthárdi Kft. segítségét, valamint a Vízügy
munkatársainak segítségét. A regisztráció továbbra is folytatódik, a napokban érkeznek
további edények.
Tisztelettel kérem a környékbeli gazdálkodókat , hogy lehetőség szerint olyan utakat
használjanak, melyeket a lakosság többnyire nem, vagy nem lakott területeken lévőket.
Ezzel együtt kérem a lakosságot is, hogy a frekventált helyeken, továbbra is tisztítsák az
árkokat, így nem fog a csapadék víz a házakba, udvarokba befolyni.
Rendkívül népszerű lett az utóbbi időszakban a Hársas –tó. Azt szeretném elmondnai, hogy a
stranmd területére kutyát ill. más állatot bevinni szigorúan tilos. A fürdetés úgy szintén, ill. a
környéken a kutyasétáltatás csak pórázzal megengedett.
Dömötör Sándor: a két ülés közti anyagban látható, hogy a műszaki iroda megbízást adott, a
Tompa Mihály utca burkolatának felújítására, a műszaki tervdokumentáció elkészítésére. Úgy
emlékszel, hogy amikor a Petőfi és Honvéd utca elkészült, akkor elkészült ennek a tervezése.
Ez akkor most nem aktuális? Arra is emlékszem, hogy akkoriban olyan nagyságrendű lett
volna a felújítás, hogy nem volt lehetőségünk megcsinálni.
A másik dolog, a nyugdíjasok érdekében szeretnék szólni. Jelezték, hogy nem az a gondjuk,
hogy nincsenek kihelyezve a táblák, hanem, hogy a kerékpárutak eleján nincsenek felfestve az
útirányok. A másik pedig, a Selyemgyártól a temetőig a járda mellett bicikliút is található,
mely korábban fel volt festve, kérik ennek újrafestését.
Virányi Balázs: néhány hónappal ezelőtt beszámolót kértünk a Nyugat – dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulástól, annak a 28-30 millió Ft-nyi összeg elkötéséről,
amit mi tagdíjként oda befizettünk. Az anyagok között ezt nem látom. Kaptam olyan
információt is, hogy próbálják a beszámolót áthárítani Labritz képviselő társunkra.
Megkérném a hivatalt, hogy nyomatékosítsa, hogy nem Labritz képviselő társunknak lenne ez
a dolga.
Labritz Béla: a pénzügyi beszámoló félévente egy alkalommal kötelező. A szeptemberi
ülésre elkészítek majd egy részletes beszámolót, hogy tájékoztassam a képviselőket. Az eddig
befizett 28 millió Ft-nak szerves részét képezi a komposztáló edények ára. Az ipari parki
beruházás pedig 100 millió Ft-os tétel.
Huszár Gábor: azzal mi tisztában vagyunk, hogy Ön megcsinálja a beszámolót. Mi nem ezt
kérjük most. Azt kérjük, hogy a befizetett pénzünkkel számoljon el a társulás.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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183/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Huszár Gábor polgármester, 14:47 órakor zárt ülést rendel el.
A képviselő-testület 15:48 órakor folytatja nyílt ülését.
2./ Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
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. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
191/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása: a sporturizmus lehetőségei; sportfinanszírozás új
rendszerének lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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 bizottságunk tárgyalta, és mindkét bizottságunk tett apróbb
kiegészítéseket.
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Virányi Balázs: az előterjesztésből kitűnik, hoigy a versenysportra van a támogatási rendszer
kiélezve. Miközben idetartozik a tömegsport, szabadisősport és a diáksport is. Bizottsági
ülésen azt a javaslatot tettem, hogy válasszuk ezeket külön. Azért is, mert a sportturizmussal
is kellene foglalkoznunk, ami csak üzleti alapon tud működni.
De ha egy alapösszeget leosztunk, az nem fogja célunkat szolgálni.
A sportturizmussal kapcsolatban készüljön egy átfogó anyag közgazdasági számításokkal
alátámasztva.
Huszár Gábor: a pénzügyi bizottság elfogadta ezt a javaslatot, amit majd fel is fogok
olvasni.
Virányi Balázs: az előterjesztés nem arról szól ami le van írva. A szakmai anyagba szeretnék
közgazdasági számításokat látni. A javaslatunk a finanszírozási rendszerre vonatkozott.
Dr. Haragh László: én is úgy látom, hogy az előterjesztésben elsősorban a
sportfinanszírozásról van szó. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a sportban rejlő
lehetőségek kiaknázására. Nem feltétlenül anyagiakra gondolok, inkább a sportra nevelésre
már gyermekkorban. Nem gondolnám, hogy pontos számítások kellenek most, inkább az
irányvonalak megjelölése a fontos.
Huszár Gábor: a táblázatban a MOB által kidolgozott sportfinanszírozási rendszer köszön
visssza lebontva a szentgotthárdi lehetőségekre. Nem a sportkoncepció a téma. Elfogadom,
hogy szükség van egy komplex anyagra, novemberre készüljön el a gazdasági számításokkal
alátámasztott anyag.
Itt most egy gondolatébresztő előterjesztés van.
Kardosné Kovács Márta Mária: fokozottan felhívnám én is a figyelmet a címre. Az
előterjesztésben azt vártam, hogy a lehetőségek lesznek felsorolva. Ehelyett a meglévő
kondíciók lettek kifejtve, ezekbe kellene a turizmust is beépíteni. Úgy gondolom, hogy ebből
a turisztikával foglalkozókat sem szabadna kihagyni.
Vadász József: városunk lassan elér oda, hogy beszélhessünk sportturizmusról. Itt van a
sportcsarnok, előkészítésben van a műfüves pálya ill. a futópálya, de a felújított tekepálya
mellett sem szabad elmenni. Ezekből adódó lehetőségeinket ki kell aknázni. Igaz, hogy üzleti
alapon kell gondolkodnunk, de megszűnt az, hogy befektetés nélkül hasznot tudjunk
realizálni.
Nyílván külön kell válsztani a versenysportot, a tömegsportot, diáksportot, de gondoljunk
csak a csatafutásra, mint program. Végülis tömegsport, mely turistákat is hoz a városba.
Ezeket összehangoltan kell kidolgozni, összefogva a sportvezetők a sportreferenssel.
Huszár Gábor: a kidolgozott táblázat alapvetően nem rossz, ha beazonosítjuk az alapszámot,
amire az egész épül. Természetesen ez csak a versenysportra igaz.
Labritz Béla: az elhangzottakkal egyet lehet érteni. Én azt mondom, hogy a számítási
metódust is bontsuk kétfelé.
Dömötör Sándor: az előterjesztésben is le van írva, hogy a turizmus területén az
összefogásra van szükség, komplex anyagot kell kidolgozni a felsorolt szereplőkkel.
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Egyértelműen önkormányzati koordináció kell az egészhez. De ha ezt novemberre vissza
akarjuk hozni, akkor nevezzünk meg egy személyt a hivatalban aki mindezt koordinálja.
A kidolgoott rendszerről az a véleményem, hogy egy nagyvárosban működhet, de nálunk
nem. Ha az egyesület határozza meg a célt, akkor ahhoz pénzt is fog kérni.
Huszár Gábor: a november azért egy kritikus dátum, mert november végéig nekünk a
következő költségvetéshez a sarokszámokat le kell tenni. Nem hiszem, hogy a komplex
anyagnak is el kell készülnie, de a számok mindenképpen kellenek. Utána már tudunk
finomítani.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
192/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sportban rejlő lehetőségek
kiaknázása: a sportturizmus lehetőségei; sportfinanszírozás új rendszerének lehetőségei”
című előterjesztést megismerte. Novemberben egy gazdasági számításokkal is alátámasztott
konkrét szakmai anyagot kell előterjeszteni, és a sporttámogatás részben külön kell választani
a versenysportot ill. tömegsportot, diáksportot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Levente sport- és ifjúsági referens
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Rendelőintézet kérelme – betegforgalom irányító rendszer.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, de javaslatot nem tett.
Kardosné Kovács Márta Mária: visszakerestem a 2013. augusztusi ülésünkön hozott
határozatunkat, melyben az áll, hogy a 2014. évi költégvetésünkben biztosítjuk ezen
rendszernek a forrását. Természetesen úgy, ha ehhez kapcsolódóan készül egy anyag a
lehetséges bevételi forrásokról is. Ezt hiányolta a pénzügyi bizottság most, ezért nem tudtunk
javaslatot tenni.
Az is le van írva, hogy ha már működik a rednszer, akkor a vezető mindent megtesz majd,
hogy csökkentse a kiadásokat. A 2014. évi költségvetésünket terhelné közel 700 000 Ft, ha
bevezetjük, a következő évit pedig 2 millió Ft.
Huszár Gábor: az alapötlet az volt, hogy épüljön be egy reklámhordozó tevékenység, mely
szinte önfenntartóvá teszi a rendszert. De ha valamely cég reklámozni akar a rendszeren,
akkor tegyen is bele pénzt az üzemeltetésbe. Arról nem volt szó a határozatunkban, hogy
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nekünk tulajdonképpen minden évben bele kell tenni pénzt, mert nem jön a
reklámtevékenység, mert látják, hogy mi kipótoljuk a különbözetet.
Dr. Haragh László: a betegirányító rendszer nagymértékben megkönnyíti a betegek és az
ellátást végzők munkáját. Intézményvezető asszony is jelezte, hogy támogatókat tud találni
hozzá. Induláskor és havonta 173 100 Ft-to jelentene a költségvetésünkben. Azt gondolom,
hogy ez az összeg a betegellátás színvonalát emelné, mely nem elhanyagolható szempont.
Huszár Gábor: én is azt gondolom, hogy a betegellátás javítása érdekében ennyit fel kell
tudni vállalni a városnak. Viszont van két olyan határozatunk, mely ezzel ellentétes. Idén
januárban azt fogadtuk el, hogy zöld utat kap a kezdeményezés, ha önjáró tud lenni. Ehelyett
az van itt előttünk, hogy a maradék 4 hónapban 700 000 Ft kell, jövőre pedig 2 millió Ft.
Virányi Balázs: egy régi történet jut eszembe, röviden megosztanám. A NASA dollár
százezreket költött arra, hogy olyan golyóstollat fejlesszen ki, melyet fel lehet vinni a
világűrbe és az ott működik. Az oroszok pedig felvitték a grafitceruzát.
Ez óriási különbség a hozzáállás terén.
Lehet, hogy még az is egyszerűbb lenne, ha kikerülne az ajtókra egy fakk, és valaki
mindennap kinyomatatna 100 darab számot. Aki meg interneten foglal, annak úgyis konkrét
időpontot adnak.
Huszár Gábor: ha haladni szeretnénk a korral akkor be kell majd vezetnünk. Nyílván
mindenhol vannak az elején nehézségek, de több helyen például bankokban,
okmányirodákban remekül működik a rendszer. Amennyiben nincs több hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 4 nem - 1 tart. arányú szavazzással nem hozott a témában
döntést.
2./ Napirendi pont:
Városi Gondozási Központ gépkocsi beszerzése,
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja, hogy a beszerzés lízing formában történjen
meg, ill., hogy az első esedékes részletet biztosítsuk idén a költségvetésünkből. A gépkocsi
típusáról majd a közbeszerzési bizottság fog dönteni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
193/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi
Gondozási Központ intézménynél - a szociális étkeztetés és más intézményi szolgáltatások
jobb ellátása érdekében - 1 db gépkocsi beszerzése lízing formában történjen meg. A 2014ben esedékes lízingdíjat a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja az Önkormányzat .
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Felkéri a Hivatalt a szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, az intézmény vezetőjét az
éthordók szállításához szükséges rozsdamentes betétek, tálcák elkészíttetésére. Ez utóbbiak
fedezete az intézmény költségvetésében megtervezett, de ki nem fizetendő szállítási
szolgáltatási díj fennmaradó része.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Fábián Béláné intézményvezető
3./ Napirendi pont:
A Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásainak tovább működtetése.
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 javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
194/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ
intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi
Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 2015. évben is működtetni
kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának, hogy a szolgáltatások 2015. évi működését továbbra is biztosítsa a kistérség
területén.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
4./ Napirendi pont:
Zeneiskola működésével kapcsolatos kiadások.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: természetesen úgy, hogy a Tankerület jelezze a jogalkotó felé, hogy itt egy
jogi hézag van.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
195/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak ellenére, hogy ez
intézményfenntartói feladat a zeneoktatás zavartalanságának biztosítása érdekében a Takács
Jenő Zeneiskola működéséhez szükséges az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
eszközöknek a beszerzését, (bruttó) 495.000,- forint összegben biztosítja a 2013. évi
pénzmaradvány terhére. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri,
hogy a Tankerület a fenntartóra vonatkozó feladatok pontos meghatározásának
szükségességét jelezze a jogalkotó felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
5./ Napirendi pont:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. Arról van szó, hogy az
egyesület nyert pénzt a LEADER pályázatban, de az utófinanszírozott rendszer, pénzt csak
úgy lehet lehívni ha a számlák már rendezve vannak.

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
196/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2014. évi
Történelmi Napok rendezvénysorozat . Pannon Kapu Kulturális Egyesület által rendezett és
elnyert LEADER pályázatból finanszírozandó részének előfinanszírozásához kamatmentes
kölcsönszerződéssel 6 344 000 Ft összegű kölcsönt nyújtson a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére azzal, hogy a kölcsön összegét 2014. december 19-ig az Egyesület köteles
visszafizetni azt követően, hogy a pályázat kiírója felé elszámolt és a finanszírozást megkapta.
Amennyiben előbb megtörténik a finanszírozás, úgy köteles az egyesület a kölcsönt előbb
visszautalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kis Éva elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
16

6./ Napirendi pont:
Építkezésekhez, felújításokhoz pénzeszközök biztosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja mind a négy pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
197/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Vörösmarty
Gimnázium belső udvarán térkő burkolat építéséhez, a megvalósításhoz szükséges
5.434.741.791,- Ft fedezetet a 2013. évi pézmaradvány terhére biztosítja,
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hétház utca
soron kívüli burkolat megerősítési és árok karbantartási munkáinak az elvégzéséhez. A
beruházáshoz szükséges 6.900.000,-Ft-ot a 2013. évi pézmaradvány terhére biztosítja,
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hunyadi úti
Szakorvosi Rendelő udvarán levő közforgalom elöl elzárt magánparkoló bővítéséhez és
felújításához, a megvalósításhoz szükséges fedezetet 3.519.165,- Ft fedezetet 2013. évi
pézmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szépvölgyi utca
soron kívüli burkolat megerősítési és árok karbantartási munkáinak az elvégzéséhez. A
beruházáshoz szükséges 3.700.000,-Ft összeget a 2013. évi pézmaradvány terhére biztosítja
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
7./ Napirendi pont:
Gazdaságélénkítő program.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12.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 hosszasan tárgyalta, és elfogadásra javasolják némi
kiegészítésekkel. Például, hogy novemberben legyen egy beszámoló a porgram
kidolgozásának állásáról.
Virányi Balázs: szerintem a novembert módosítani kellene. Rendkívüli mennyiségű
munkával árasztjuk el a hivatalt a választások idejére. Amit ki kellene mindenképpen
dolgozni novemberre azaz adós rész, a többi várhat még pár hónapot.
Huszár Gábor: ezt a novembert én is megemlítettem volna, azért gondoltuk a novembert,
mert van ennek a programnak egy része, mely a költségvetést is érintené.
Javaslatot fogunk tenni arra, hogy a következő évben történjen meg egy iparűzési adó
csökkentés, majd a rá következő évben szintén.
Számításaink szerint, ahol nagy hozzáadott értékkel kezelik a termékeket, ott jócskán
tudnának ebből profitálni. És több hasznot tudnak hozni a városnak, mint amennyi adótól
elesnénk a jövőben.
Dr. Haragh László: nagyon jónak tartom a vállalkozások szempontjából az adó mértékének
csökkenését.
Még az adómentességen is elgondolkodnék, új vállalkozások tekintetében.
Huszár Gábor: uniós jog miatt nem lehetséges kivételt tenni senkivel.
Kardosné Kovács Márta Mária: ne menjünk elébe a dolgoknak, novemberben meglátjuk
meddig jutunk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
198/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata Helyi Gazdaságélénkítő Programjának részletes programtervét az
Előterjesztés 1. számú Melléklete szerint elfogadja. A gazdaságélénkítés kapcsán a
szakképzés kérdését folyamatosan napirenden kell tartani, ill. a programba mindenképpen be
kell építeni egy lakásépítési programot is.
A programtervben említett konkrét programok kidolgozása folyamatosan történik. Novemberi
testületi ülésre be kell számolni a programok kidolgozásának állásáról illetve addigra kerüljön
kidolgozásra a helyi adó esetleges csökkentésének lehetősége. Az egyes programok
kidolgozásába a lakosság minél szélesebb körét be kell vonni, ennek célszerű módját meg kell
találni.
Határidő: a beszámolásra negyedévente
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
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8./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal álláshely átcsoportosítási kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
199/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal részére álláshely átcsoportosítását engedélyezi az apátistvánfalvai
kirendeltség köztisztviselői létszámából a szentgotthárdi székhely köztisztviselői létszámába.
Határidő : 2014. szeptember 1.
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
9./ Napirendi pont:
Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :14.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Azt el kell mondanom, hogy ha a testület elfogadja most a felsorolt neveket, akkor holnap fél
11-kor esküt kell nekik tenni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
200/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Helyi
Választási Bizottságának tagjává megválasztja
Bánfi József Szentgotthárd, Szabadság tér 1.,
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella Szentgotthárd, Árpád utca 5. és
Farkas Istvánné Szentgotthárd, Mártírok út 4.
szám alatti lakosokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
póttagjává
Karsai Gábor Szentgotthárd, Mártírok út 6. és
Csomós Dávid Szentgotthárd, Zsidai utca 50.
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
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10./ Napirendi pont:
A Széll Kálmán Ösztöndíj pályázatokat elbíráló szerv.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
201/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának „A Széll Kálmán Ösztöndíjról” szóló 10/2014. (III.27.) Önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 7.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján úgy határoz,
hogy a Széll Kálmán Ösztöndíj program keretében beérkezett 2014. évi pályázatok kapcsán a
Rendeletben a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság számára meghatározott feladatokat az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága látja el.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Harag László, Önk. Erőforrások és Külkapcs. Biz elnök
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Jakabháza városrészen lévő üveg visszagyűjtési pont áthelyezése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :16.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 22/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet
módosításáról.
12./ Napirendi pont:
A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :17.számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és a „B” változatot javsolja elfogadásra.
Dömötör Sándor: mindkét változatot el tudnám fogadni. Az nem világos számomra, hogy mi
indokolja, hogy akár 50 akár 100%-kal megemeljük a sírhely megvásárlás árát? Így is jelentős
anyagi megterhelést jelent a temetés egy családnak.
Huszár Gábor: a bizottsági ülésen sokkal nagyobb összegekről beszéltünk. Az biztosan nem
történhet meg nálunk, hogy 6-8000 Ft-ért megvásárolnak sírhelyeket a lakosok által
frekventáltabb helyeken, és azok 20- 30 évig üresen állnak. Természetesen a megváltott
sírhelyeket a SZET Szentgotthárdi Kft.-nek rendben kell tartania. Ha valaki előre
megvásárolna sírhelyet akkor annak százezres nagyságrendű ára van.
Dömötör Sándor: ez csak arra vonatkozik amit előre megvásárolnak? Tehát ha valaki
meghal a napokban, és a család szeretné a helyet megváltani, akkor azaz ár nem fog
növekedni.
Huszár Gábor: így van. Mezei nyelven elmondva, ha valaki most bemegy a SZET
Szentgotthárdi Kft.-hez akkor ne legyen az, hogy 6000 Ft-ért megváltja a sírhelyet 30 évre.
Vadász József: azt is mondjuk el, hogy ha már meglévő sírhelyhez szeretnének még egyet
kiváltnai, például házastársat is odatemetnének, akkor ez a lehetőség továbbra is fenn áll
majd.
Huszár Gábor: ha valaki egy egyes sírhelyre temetkezik, és utána úgy adódik, hogy ketteset
szeretne, semmi akadálya nem lesz.
Virányi Balázs: ha megengednénk az előre megváltást, akkor egy idő után odajutnánk, hogy
foghíjas temető mellett, újabb temetőtéseket kellene nyitni, amelynek hatalmas költsége van.
A korábbi szabályozás is az volt ami a „B” variációban van.
Huszár Gábor: így van, nagyon komoly költségekkel jár a temetőnyitás, de rengeteg
engedély is kell hozzá. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. A „B”
variációról, mert az volt a bizottsági javaslat. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 23/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
13./ Napirendi pont:
Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 24/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
14./ Napirendi pont:
A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!

A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 25/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.
15./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :20.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
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen- 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 26/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
16./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Csuk Miklós )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :21.számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
202/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulást ad ahhoz, hogy az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 3501 hrsz-ú, 3787 m2
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból az előterjesztés 1. sz.
mellékletében megjelölt kb. 930 m2-es területrész kiméretésre, telekhatár rendezés során - a
szentgotthárdi 3503 hrsz-ú ingatlanhoz - átcsatolásra és értékesítésre kerüljön Csuk Miklós és
felesége, Csukné Tóka Rita 9970 Szentgotthárd, Nyíres u. 1. sz. alatti lakosok részére az
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (3) bekezdés
szerint.
Az átcsatolásra kerülő területrész eladási ára: 180.-Ft/m2, mely ÁFA mentes.
A telekhatár módosítással együtt járó összes költség (értékbecslés-, változási vázrajzok
elkészíttetésének költsége, tulajdoni lap, térképmásolat díja, stb.) a vevőket terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben kell megfizetni.
Határidő : a közlésre azonnal, 1. pontban a szerződéskötésre a Változási vázrajzok elkészültét
követő 15 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1244/1 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: jogi bizottság javasolja elfogadásra.
Dömötör Sándor: lenne egy kérdésem, hogy a kapott pénzből mennyi idő alatt vagyunk
kötelesek az út rendbetételére? Legyen egy határidő meghatározva.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
203/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, a Körmendi Járási Földhivatal 800059/5/2014. számú határozatával
23

jóváhagyott telekalakítási engedély alapján létrejövő szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú, 4279 m2
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Merkli Brigitta és Merkli
Marcell 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 36/A. sz. alatti lakosok pályázatát a következők
szerint fogadja el:
- hozzájárul a fent megjelölt személyekkel történő Adásvételi szerződés megkötéséhez a
163/2014. 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.
- A vevő fél köteles a vételáron felül bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetésére is mely összeget a
megosztás során létrejövő, Önkormányzat tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
kivett beépítetlen területen haladó út kialakításához használ fel az önkormányzat még a 2014.
év folyamán.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló
nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Lakáscélú támogatás kérelem.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
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, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
204/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz
jutók támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Fábián Gábor
(szül.: Körmend,, 1988.07.06. an.: Zankocs Mária Irén) 9962 Csörötnek, Petőfi S. u. 10. és
élettársa Szabó Bettina szül.név.: Szabó Bettina (szül.: Körmend, 1992.11.04. an.: Balogh
Erzsébet) 9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 22. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi
201 hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Bem J. u. 17. sz. alatti családi házas ingatlan
megvásárlásához.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2014.09.24.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
19./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,
valamint vízdíj hátralékáról.
Előadó: Karsai Gábor SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
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Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Örömteli, hogy van
előrelépés.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
205/2014. 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
20./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási felajánlás Széll Kálmán tér 20.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
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, mindkettő elfogadásra javasolja, úgy, hogy két
kisebb lakás kerüljön megvásárlásra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
206/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 20. társasház tetőtér beépítése során létrejövő, 1 db 41.71 m 2alapterületű lakás
bruttó 8,6 MFt értékű, és 1 db 47.66 m2 alapterületű lakás bruttó 9.0 MF értékű lakás
megvásárlását összesen 17,6 millió Ft összegben melynek fedezete: a fejlesztési céltartalék.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
21./ Napirendi pont:
Kethelyi volt határőr laktanya ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
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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, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
207/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 191/1. hrsz-ú
volt határőrlaktanya ingatlan átadása kapcsán felhatalmazza a polgármestert
az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” szóló 1289/2014. (V.5.)
Kormányhatározatban foglalt, szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
adásról szóló szerződés aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 191/1. hrsz-ú
volt határőr ingatlan átadása kapcsán az Előterjesztés 1. számú mellékleteszerinti kikötéseket
megismerte, azokat tudomásul veszi.
Határidő : közlésre azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Labritz Béla: ha jól látom és értelmezem a táblázatot, akkor elég változatos képet mutat a
bérleti díjak alakulása a Széll Kálmán téren.
Az előző bérleti díj is be van írva, melyhez képest a jelenleg megállapított 600 %-os emelést
tartlamaz.
Huszár Gábor: mielőtt hozzászólnék, vonja vissza a kijelentését.
Dr. Dancsecs Zsolt: most egy újonnan kialakított üzlethelyiségről beszélünk, mely eddig
szociális alapon kiadott önkormányzati bérlakás volt. Mihez képest 600 %, mikor a
helyiségnek még nem is volt üzletként bérleti díja?
Huszár Gábor: majdnem a felét állapítottuk meg, mint a gyógyszertár bérleti díja. Volt egy
szociális bérlakás, amiért az akkori bérlő 12 000 Ft/hó bérleti díjat fizetett. Ráköltöttünk az
épületre 19 millió Ft, és kialakítottuk az üzlethelyiséget. Egy ilyen üzletért a 2200 Ft/m2/hó ár
igencsak jutányos.
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Labritz Béla: akkor ezek szerint a 34 000 Ft-os összeg csak a pici üzletre vonatkozott? Mert
akkor visszavonom a kijelentésemet.
Vadász József: nem a bérleti díjról szeretnék beszélni. Szerencsésen nem adtuk el az épületet,
így a főtér legszebb épülete lett.
Dr. Haragh László: úgy gondolja bizottságunk, hogy a bérleti díjat nem összehasonlítva a
többivel a legmagasbbhoz kellene szabni.
Dr. Dancsecs Zsolt: az „élni és élni hagyni!” elvet követjük minden ilyesfajta előterjesztés
megírásakor. Próbáljuk meghatározni azt az árat, mely megfizethető, és mi is jól járunk vele.
Azt is elmondanám, hogy sokkal magasabb bérleti díjak vannak a főtéren magántulajdonban
lévő üzlethelyiségekben.
Huszár Gábor: ezt a vezérelvet vegyük figyelembe. Minden szentgotthárdi büszke erre az
épületre.
Dr. Haragh László: nem akarok hosszan beszélni, de ha az Andrássy úton sétálgat az ember
Budapesten és nézi a kirakatokat, a következő van kiírva : „Üzlethelyiség, 10 €/ m2 „. Ez ha
átszámoljuk 3000 Ft-ra jön ki.
Huszár Gábor: az Andrássy úton kevesebben sétálgatnak, mint amennyi autó elmegy.
Ugyanez a Váci utcában egy nullával többre jön ki.
Dr. Sütő Ferenc: csak példát szeretnék mondani, a szentgotthárdi piacon jóval kisebb
üzlethelyiségekért fizetnek ugyanekkora vagy még nagyobb összegű bérleti díjat.
Kardosné Kovács Márta Mária: a bérlet kiinduló áráról van szó, amire pályázni kell. Ha
esetleg nem lenne nyertes pályázat, úgyis elgondolkozunk az áron. Ebből szerintem nem
célszerű további engedményt tenni.
Dömötör Sándor: én nem az anyagiakkal kapcsolatban szeretnék szólni. Egyetlen kifogásom
van az épülettel kapcsolatban, hogy kinek jutott az eszébe sárgára festeni az ablakkereteket?
Vagy ez volt az eredeti elképzelés?
Huszár Gábor: egyetlen dologról nem lehet vitatkozni és azaz ízlés. Van városunknak
elfogadott tervdokumentációja a műemlék rekonstrukcióról. Van a műemlékfelügyelőség által
előírt színskála, melyet szintén figyelembe kellett venni. Ill. van egy látványtervező aki ezt
így, az előzőekkel összhangban megtervezte.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –1 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
208/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér
15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti.
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A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
Az elbírálásnál a helyiségben folytatandó tevékenység kiemelkedő jelentőségű, a pályázatok
elbírálásánál nagy szerepet játszik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevő
nem írja alá a szerződést, akkor a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri legalább a meghirdetett bérleti díjat, a megjelölt
tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A bérleti
ajánlatot forintra pontosan megnevesítve kell benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül – ennek pontos részleteiről az
önkormányzattal meg kell állapodni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
23./ Napirendi pont:
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola ( Zeneiskola ) tetőszerkezetének felújítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
209/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd és
Térsége Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája tetőszerkezete É-i oldalának felújításához,
a megvalósításhoz a 2014. évi költségvetésben meghatározott összegen felül szükséges
további 5,6 MFt Ft fedezetet a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
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III. EGYEBEK
17:33 órakor Dr. Reisinger Richárd távozott a teremből.
Vadász József: lakossági észrevételt szeretnék tolmácsolni a műszaki iroda felé.
Szentgotthárd, Fő út végén van egy erdőből kivezető, kavicsozott út. Ez az út szinte már
járhatatlan, a fakiszállítás során tönkrement. Annyi kérése lenne a lakosoknak, hogy a hivatal
hasson valamilyen szinten a vállalkozóra, hogy az út ismét járható legyen.
A másik észrevétel, hogy a tűzoltószertárig felhordja a sarat a vállalkozó, amit nem tisztít le.
Dr. Dancsecs Zsolt: szeretném ha nem is most, de négyszemközt tisztáznánk, hogy ki ez a
fuvarozó, mert így nem tudjuk, hogy kit keressünk.
Vadász József: nekem sem mondták meg konkrétan, hogy ki a fuvarozó. De véleményem
szerint könnyen kideríthető a kiléte.
Dr. Dancsecs Zsolt: többször kerülünk hasonló helyzetbe. A lakosság jelzi felénk, a szállítást
– útrongálást, de azt már nem, hogy ki teszi. Ilyen helyeztben mi mit csináljunk? Álljunk
lesben, hátha arra jön a fuvarozó?
Akkor tudnánk jól együttműködni a lakossággal, ha megmondanák ki rongálja vagyonunkat.
Így nem tudunk senkit felelősségre vonni.
Vadász József: ha ez a kérés, akkor én utána fogok járni, és értesíteni fogom a hivatalt.
Huszár Gábor: biztosan kideríthető, de tényleg könnyebb lenne a dolgunk, ha meg is
mondanák ki az.
Kardosné Kovács Márta Mária: A Széchenyi út 1. szám alatti társasháznál a járda
minősíthetetlen állapotú, be van szinte szakadva.
A múzeum mögötti parkolóhoz vezető úton hatalmas kátyúk vannak, jó lenne rendbetenni,
hiszen sokan használják.
2014. szeptember 6- án Rábafüzesen megemlékezés lesz, melyhez kapcsolódóan a városrészi
temetőben az I. világháborús emlékműhöz egy további szobor kerül felállításra, Ennek
felavatása történik, ezt követően pedig a városrészi nap lesz megtartva. A programokra sok
szeretettel várunk mindenkit! Egyúttal bejelentem, hogy felajánlást kívánok tenni. Szeretném
egy havi tiszteletdíjamat a 2014. szeptember 6-i rábafüzesi városrészen tartandó rendezvények
költségeinek finanszírozásához felajánlani.
Dömötör Sándor: kb. 2,5 éve ültettünk a ligetbe facsemetéket, melyekből 5 darab a mai
napig nem hajtott ki. Szeretném ha lennénk helyettük újak ültetve, vagy legalább szedjük ki
őket.
A másik ami jelzés érkezett felém, a Régióhő vásorunkban több helyen felbontotta az utakat,
az új csövek fektetése miatt. Ezen csövek egy részét a liget azon részén is tárolják, ahol
zöldterület van, és az emberek járkálnak. Szeretném ha esetlegesen bármilyen kár keletkezését
a területen, nem a mi számlánkra írnák, hanem a Régióhő rendezné. Gondolok itt például a
burkolat rongálódására.
Huszár Gábor: elég szigorú feltételeket szabtunk a kivitelőzőnek, például azt, hogy
szeptember 1-ig fejezze be a munkálatokat.
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A fákkal kapcsolatban el kell mondanom, hogy október végén, november elején újra kell
ültetni, ami most sem hajtott ki azokat pedig ki kell venni.
Én is élnék egy meghívással, szeptember 6-án a Béke kapujának újraavatása fog történni. Ez
az emlékmű mely a Füzesi út elején található. 2006-ban a hulladékégető témája miatt a
magyar fél levonta a zászlót, szerencsére a hulladékégető réme már nem fenyegeti városunkat,
úgy gondoltuk, hogy ezt az emlékművet célszerű felújítani. egy szép ünnepséget tervezünk
szeptember 6-ára, kulturális műsorrol és egyéb más dologgal, mely a piknikhez illik.
Amennyiben nincs több hozzászólás, köszönöm a munkát!
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:45 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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