Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
474-40/2014. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 17-én
12: 06 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr.Haragh László (12:08 órától),
Virányi Balázs,
Lábodi Gábor,
Szalainé Kiss Edina képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak:

dr. Sütő Ferenc képviselő.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Horgász Egyesület kérelme
LEADER pályázat kapcsán.”; „Régióhő Kft. kérelme.”;„Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat v.a. vagyonfelosztási javaslata.” valamint a „Állami Számvevőszék utóellenőrzése.”
című előterjesztéseket.
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Javasolja, hogy vegyék le napirendről a „Szentgotthárd városában lakcímbejelentés helyi
szabályai.” ; „A TDM beszámolója a regisztrációról.” valamint a „Vizsgálóbizottság
felállítása a sportcsarnok körüli visszáságok felderítésére.” című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „Gotthard-Therm Kft. kérelme.”
 „Beszámoló a SZET Kft. átvilágításának eredményéről.”
 „Szentgotthárd Városi Televízió bérleti díj ügye.”
 „Szentgotthárd 93/2 hrsz-ú ingatlanon levő Sportcsarnok befejezése.”
 „A Szentgotthárdi Ipari Park Kft-ben üzletrész vásárlása.”
 „Kitüntetési javaslat a „SZEntgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 6 igen –1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
284/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgysorozatba felveszi a nyílt
napirendi pontok közé a
 „Horgász Egyesület kérelme LEADER pályázat kapcsán.”
 „Régióhő Kft. kérelme.”
 „Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. vagyonfelosztási javaslata.”
 „Állami Számvevőszék utóellenőrzése.”
című előterjesztéseket.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi fel a napirendek közé
a
 „Szentgotthárd városában lakcímbejelentés helyi szabályai.”
 „A TDM beszámolója a regisztrációról.”
 „Vizsgálóbizottság felállítása a sportcsarnok körüli visszáságok felderítésére.”
című előterjesztéseket.
Zárt ülésen tárgyalja a Képviselő – testület
 „Gotthard-Therm Kft. kérelme.”
 „Beszámoló a SZET Kft. átvilágításának eredményéről.”
 „Szentgotthárd Városi Televízió bérleti díj ügye.”
 „Szentgotthárd 93/2 hrsz-ú ingatlanon levő Sportcsarnok befejezése.”
 „A Szentgotthárdi Ipari Park Kft-ben üzletrész vásárlása.”
 „Kitüntetési javaslat a „SZEntgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen - 1 nem – 1 tart. szavazattal elfogadta, az
alábbiak szerint tárgyalja meg:
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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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányztai részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag, ellenőrző testület
beszámolója.
Beszámoló az erdőgazdalkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által
létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
2015. évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a 2014. évi közbeszerzésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Rendelőintézet kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
1. sz. Melléklet módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Munkacsoport létrehozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
A polgármester illetményének és kötlségtérítésének megállapítása.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Belső ellenőrzési terv.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 14. számú melléklet,
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Szentgotthárd városában a lakáskiadók hatósági ellenőrzéséről.
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Projekt partnerség térségi LEADER pályázatban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
C-TESILE Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
6/2014. ( II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
SZMSZ. módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Sztg. 0444/2, 0232/31, 0232/32, 0232/33 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (2855. hrsz-ú ingatlan)
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Molnár István László kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
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Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
18./ Napirendi pont:
Horgász Egyesület kérelme LEADER pályázat kapcsán.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
Régióhő Kft. kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. vagyonfelosztási javaslata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
21./ Napirendi pont:
Állami Számvevőszék utóellenőrzése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
III. EGYEBEK

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik.
November 26-án részt vettem az Ipari Park taggyűlésén, illetve az azt követő fogadáson.
November 27-én az Illmitzben tartott „Határon átnyúló tapasztalatcsere“ c. RECOM HU-AT
rendezvényt követően Budapestre utaztam, ahol a Magyar Fejlesztési Bankkal a szálloda
újranyitásának lehetőségéről folytattam megbeszéléseket.
November 29-én részt vettem a rábakethelyi adventi hangversenyen, illetve
gyertyagyújtáson. Ezt követően a Színházban tiszteletemet tettem a III. Béla Szakképző Iskola
diákjainak előadásán. Táncos Beatrix és Korpics Ferenc Irány az ég! című darabja a
szentgotthárdi szakképzés 125. évfordulója alkalmából készült. Gratulálunk a közreműködő
diákoknak és pedagógusoknak a színvonalas előadásért. A rendezvényen külön köszöntöttem
Bedics Sándor igazgató urat, aki 25 éve lépett a pedagógusi pályára és az elmúlt időszakban
meghatározó szerepe volt a szentgotthárdi szakképzés fejlődésében.
November 30-án, Budapesten is bemutattuk a Szentgotthárd – Városfilm koncerttel c.
alkotást, amely az idei évi rendezvényeket, illetve Szentgotthárd épített és természeti értékeit
tárta fel – kiegészülve Szakcsi Lakatos Béla és Kathy Horváth Lajos egyedülálló koncertjének
részleteivel. A bemutatón részt vett Szőcs Géza, miniszterelnöki főtanácsadó, Kathy Horváth
Lajos, valamint a szlovén nagykövetasszony is.
December 1-jén Szombathelyen egy egyeztetésen vettem részt a Megyei Kormányhivatalban.
December 3-án Ágh Ernőné főigazgató asszonnyal tárgyaltam a Művelődési Ház
felújításával kapcsolatban.
December 4-én az intelligens város projektről tárgyaltunk egy olyan cég képviselőjével, akik
hozzásegíthetnek minket ahhoz, hogy a városba érkező turistákat a mai kor technikai
fejlődéseit követve tudjuk kiszolgálni.
Aznap este a Farkasfa Településrészi Önkormányzat alakuló ülésén is részt vettem.
December 5-én a szentgotthárdi egyházi vezetőket, Kollerné Loós Zsuzsanna, evangélikus,
Sisakné Páll Klára, református lelkészasszonyt, illetve Rifmel Ferenc plébános urat hívtam
meg egy karácsony előtti, évzáró vacsorára.
December 7-én tiszteltemet tettem Rábakethelyen, az idősek karácsonyán.
December 8-án Budapesten tárgyaltam, majd a délután folyamán Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
úrral részt vettünk az ÁFÉSZ karácsonyi találkozóján.
December 9-án aláírtuk az Ipari Parkkal azt az előszerződést, melynek értelmében városunk
100 %-os tulajdonába kerültek vissza a magyar oldali földek az ipari parkban.
December 10-én ülésezett a Szentgotthárdért Közalapítvány. Aznap Rábakethelyen részt
vettem a településrészi önkormányzat alakuló ülésén.
December 11-én a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal nyugdíjas dolgozóit
köszöntöttem múltidéző rendezvényükön.
December 12-én Hollósi Szabolccsal tárgyaltam projekt tervezési kérdésekről.
Aznap délután a Színházban a Nyugdíjas Egyesület karácsonyi rendezvényén átadtam egy
emléklapot a Békefi Antal népdalkör részére, megalakulásuk 15. évfordulója alkalmából.
Este egy karácsonyi vacsorára, évzáró beszélgetésre hívtam a szentgotthárdi cég- és
intézményvezetőket, képviselőket.
December 13-án a Képviselő-testület több tagjával részt vettünk a Széchenyi iskola
nevelőtestületi értekezletén.
Délután ellátogattam a rábatótfalusi és a máriaújfalui karácsonyi rendezvényekre.
December 15-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati, valamint az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
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Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezetővel tiszteletünket tettük az OTP Bank
karácsonyi rendezvényén a Weöres Sándor Színházban, Szombathelyen.
December 16-án, Budapesten a mariaújfalusi szennyvízprojektről egyeztettünk Ilyésné dr.
Fetter Anna településfejlesztési ügyintézővel, majd ezt követően a Belügyminisztériumban
aláírta a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről szóló támogatási szerződést.
A máriaújfalui szennyvízprojekt utolsó előtti pillanatban van, ahogy az operatív programok
megnyílnak rögtön aláírásra kerül a támogatási szerződés. Reményeink szerint már a tavsz
folyamán elindulhat a folyamat.
Örvendetes hír, hogy nem változott a támogatási összeg, mind a 398 millió Ft rendelkezésre
áll a projekthez.
Aznap délután a Vas Megyei Iparkamara évzáró rendezvényén Labritz Béla alpolgármester úr
képviselte a várost.
Szintén aznap délután ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság.
dr. Dancsecs Zsolt: idén is meghirdettük a versenyt, melyben a legszebb karácsnyi
dekorációval rendelkező főtéri üzletet keressük városunkban. Ezen verseny eredményét
szeretném ismeretetni.
Dr. Dancsecs Zsolt röviden ismerteti az eredményt.
Lábodi Gábor: december 12-én a Vas Megyei Közgyűlés megtartotta idei utolsó ülését,
szeretnék megoszatni néhány minket érintő dolgot.
A NIF Zrt.-nek előttünk volt egy beszámolója, mely az útfelújításokat tartalmazza, ebből
minket érintő a 8-as főút országhatár ill. Körmend keleti részét összekötő szakaszának
felújítása. A tervezési ill. engedélyezési szakasz majd csak 2015. év végén zárul le.
Semmilyen információ nincs arról, hogy a tényleges építés mikor fog elkezdődni, ill. a
tervezet 2x2 sáv helyett csak 1x1 sáv lesz az út, mely bővíthető lesz.
A Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságának ülésén elhangzott, hogy van a megyei
közgyűlésnek is civil alapja, ezen információ birtokában mindenkit bíztatnék a pályázásra.
Volt még szó a Megyei Értéktár Bizottságról is, ezzel kapcsolatban azt információt kaptam,
hogy még nem érkezett Szentgotthárdról javaslat.
Még arról szeretnék szólni, hogy a napirendi pontok levételével nem értek egyet, melyeket én
terjesztettem elő, nem értem miért nem lettem most még a szavazás előtt megszólítva.
Szeretném kérdezni jegyző úrtól, hogy ez a törvényességnek ill. az SZMSZ-ünknek mennyire
felel meg?
dr. Dancsecs Zsolt: az SZMSZ azt mondja, hogy a testület dönt a tárgysorozatról, bárkinek
joga van jelezni, hogy nem ért egyet. Én nem látom, hogy jelzi-e valaki, hogy szót kér – én
csak annyit láttam, hogy eredményes szavazás történt a kérdésben.
Huszár Gábor: a 8-as főúttal kapcsolatban a tervdokumentációt mi már megkaptuk, a
forgalomszámlálási adatok nem támasztják alá a 2x2 sáv szükségességét. De idővel bővíthető
lesz az út. Azügyben is tárgyaltam már korábban a NIF Zrt.-vel, hogy a szentgotthárdi
elkerülő, feltáró út kiépüljön. Arra sajnos nincs lehetőség, hogy ez uniós forrásból
megvalósuljon, de kormányzati támogatással sikerülhet. A kisajátítások kezdődnek meg 2015.
évben.
Szalainé Kiss Edina: december 13-án az „Angyalok a Földön járnak” címmel rászoruló
családoknak gyűjtöttünk adományokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, karácsony előtt minden rászoruló
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család meg fogja kapni az adományokat.
Huszár Gábor: azt láttam, hogy egész nap jártak oda az emberek, azt lehet tudni, hogy
mennyi adomány gyűlt össze?
Szalainé Kiss Edina: a Családsegítő vezetőjétől kértem egy listát, amit készségesen a
rendelkezésünkre bocsájtott, legyen elég annyi, hogy még soha nem gyűlt össze ennyi
adomány.
A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban szeretném kérni, hogy a testület elé is kerüljön a
részletes terv. Nyilvánvalóan megállapodást is kell majd kötni arról, hogy ki milyen módon
használja, használhatja az épület részeit.
Az emeleti rész mindenképpen szükséges a lakosság számára.
Huszár Gábor: természetesen elénk kerül majd a dokumentáció. A felújítás azon része, mely
a munkaügyi központ költöztetésére vonatkozik központi közbeszerzési eljárás tárgyát képezi.
Ezt akkor tudnánk behozni, ha a mi részünket is hozzá tudnánk tenni, ehhez pedig az
szükséges, hogy minél előbb végbe menjen csere a jelenlegi munkaügyi központ
vonatkozásában.
Virányi Balázs: ez a helyzet nem egyértelmű. Továbbra is az a meggyőződésem az elénk tárt
tervek alapján, hogy oly formán nem szabad engednünk a kivitelezést. Gondolok itt például a
fűtéskorszerűsítésre. Ha már zajlik a közbeszerzést az azt jelenti, hogy engedélyes kiviteli
tervekkel rendelkeznek. Mert akkor mi nem tudunk már beleszólni, mindenképp olyna
megoldást kell választani, mely a mi számunkra is jó.
Huszár Gábor: Tamás akkor kérjük le a gépészeti tervdokumentációt a kormányhivataltól.
Labritz Béla: tegnap ünnepelte a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fennállásának 20.
évfordukóját. Részt vettem ezen ünnepségen, ahol öt szentgotthárdi diák is kitüntetést kapott.
A megyében tíz ilyen kitüntetést osztottak ki. Dicséret illeti a III. Béla Szakképző Iskolát, a
tanárokat ill. a diákokat is.
Labritz Béla alpolgármester ismerteti a kitüntettek névsorát.
Dömötör Sándor: abban a hitben voltunk ezévben, hogy a vasúti átjárótól a kettős
körforgalomig megújul az útburkolat a Közútkezelő Zrt. által. Van arról információ, hogy
mikor fog ez megvalósulni?
Köszönöm Fekete úr tájékoztatását, melyet a két ülés közti előterjesztésben olvashatunk. Azt
szeretném kérni, hogy amennyiben bármilyen választ ad a vízügyi igazgatóság kérésünkre,
akkor azt ismertessük itt a testülettel ill. a zsidai lakosokkal is.
Huszár Gábor: azért nem indult el a munka, mert a közbeszerzési eljárást megtámadta a
vesztes cég, ezért új eljárást kellett kiírni. Azt az információt kaptam, hogy természetesen
megvalósul a beruházás, csak sajnos emiatt elhúzódik.
Ez egy megyei fejlesztési projekt része, így erre talán a közgyűlésben is rá kellene kérdezni.
Lábodi Gábor: természetesen jelzem majd a közgyűlésben a kérdést, de csak februárban lesz
ülés.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
285/2014. 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 12:45 órakor megszakítja a nyílt ülést, és közmeghallgatást tart.
12:58 órakor a Képviselő- testület folytatja munkáját.
2./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányztai részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag, ellenőrző testület
beszámolója.
Beszámoló az erdőgazdalkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által
létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az Eszközkezelő
bizottságnak volt egy javaslata, miszerint a 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-knél egy
névleges összeg kerüljön meghatározásra a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok
részére. Természetesen jelképes összegről lenne szó.
Virányi Balázs: pontosabban az volt a javaslat, hogy minden felügyelő bizottsági tag részére
javasoljuk ezt. Javaslatunk oka az, hogy ezt a munkát komolyan kell venni.
Másik oka, hogy a felügyelő bizottság legfontosabb kontrollszerve a testületnek. Értő
felügyelő bizottságok, értő munkájára szükség van.
Kardosné Kovács Márta: a jogi bizottság nem támogatta ezt a javaslatot, hiszen saját
cégeinknek okoznánk ezzel többletköltséget.
Éveken át jól működött, ne borítsuk ezt fel.
Huszár Gábor: bizonytalan voltam én is mikor először felmerült a javaslat, volt két napom
az átgondolásra, de én is Virányi képviselő úrral értek egyet. Tisztességes, felelősségteljes
munkáért fizettség jár.
Virányi Balázs: az előttünk lévő anyag nem azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszer jól
működne. A SZET-nél egyetlen felügyelő bizottsági ülés sem volt, pedig szükséges lett volna.
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Indokolja ezt például az ügyvezető váltás. A tulajdonosi érdekeket kell képviselnie a
felügyelő bizottságnak egész évben, nem csak évi pár alkalommal.
dr. Haragh László: a mi bizottságunk is támogatta a javaslatot. Sosem lehet komoly munkát
elvárni úgy, hogy azt nem finanszírozzák meg.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem ill. 7 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
286/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-Therm Kft., a
Vasivíz ZRt.,
- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd
Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért ;
- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;
- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának
tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
Ellenőrző Testülete
2014. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a
hatékony, jó együttműködésre 2015. évben is számít.
Javasolja, hogy a 100 %-os önkormkányzati tulajdonú cégek felügyel bizottságaiba
választott tagok számára díjazás kerüljön megállapításra, a díjazás mértékéről egyeztetni
kell.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
2015. évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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287/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés melléklete
szerint elfogadja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és az
Önkormányzat állandó bizottságainak 2015. évi munkaterveit.
Határidő:azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a 2014. évi közbeszerzésekről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja, egy kisebb javaslattal.
Miszerint a 3. sz. mellékletben, a beszerzési munkacsoport dönthessen a beszerzésekről 5
millió Ft értékhatárig.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
288/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata, 2014. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András közbeszerzési referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint jóváhagyja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló
Szabályzatot az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint a következő kiegészítésekkel
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hagyja jóvá: a beszerzési munkacsoport 5 millió Ft értékig dönthessen a
közbeszerzésekről.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Rendelőintézet kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kardosné Kovács Márta: az előterjesztés kiküldésekor még nem volt tételesen kimutatva,
hogy mire kellene a pénz. Ez most megérkezett.
Szalainé Kiss Edina: előző ülésen előttünk volt a Rendelőintézet ellenőzésének anyaga, már
akkor ráncoltuk a homlokunk. A csatolt melléklet szerintem nem megfelelő. Nagyon
szerencsés helyzet az, hogy ha van egy gazdasági ügyintéző az intézményvezető mellett. Ez
sok intézményünknek nem adatik meg.
Ha van akinek ez a szakmája és munkája, akkor azt legyen kedves elvárásinknak megfelőlen
végezni.
Virányi Balázs: nekem is szemet szúrt a melléklet, vettem a fáradságot és felhívtam azt aki
ezt készítette. Ez nem egy melléklet, ez egy munkalevelezés. Nem tudom miért lett ez ide
becsatolva. Azt viszont tudom, hogy én is megejtek ilyen levelezést naponta többször is.
Az alátámasztásról kaptam egy részletes anyagot is.
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
289/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet kérelmét
támogatja, a működési céltartalékba helyezett 10 millió forint terhére az eddig alátámasztott
és megindokolt 6 millió forintot az intézmény ügyeleti ellátás szakfeladatának 2014. évi
költségvetéséhez elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Csiszár Judit intézményvezető
Somorjainé D.Zsuzsanna pénzügyi vezető
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2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: le van írva az előterjesztésben, hogy a pénz felhasználásáról a későbbiekben
be kell számolni.
Virányi Balázs: felmerült bennem a kérdés, hogy miért nem az intézmény működtetője
finanszírozza az ilyen rendezvényeket. Annyit látok csak leírva, hogy erről a fenntartó nem is
lett értesítve.
Azt gondolom, hogy amíg a költségvetésünk így áll, szülessen egy kompromisszumos
megoldás, miszerint annyi pénzt adjunk ehhez amennyit a KLIK is hozzátesz.
Jelenleg is több pénzt teszünk hozzá a működéshez, mint amennyi a feladatunk lenne.
Huszár Gábor: azt javaslom, hogy ne az iskolának adjuk, hanem az alapítványnak.
dr. Haragh László: úgy gondolom egy olyan intézményről beszélünk, mely legalább a fél
várossal kapcsolatban áll. Úgy gondolom, hogy a városnak egy ilyen típusú rendezvényt
támogatni kell, más jubileumi ünnepségek esetén is megtesszük.
Kérjük fel a KLIK-et is a támogatásra.
Huszár Gábor: ezek az intézmények mégiscsak a mieink, attól függetlenül, hogy milyen
törvényi változás van vagy nincs.
Lábodi Gábor: jövőre lesz 30 éve, hogy elkezdtem tanulmányaimat az intézményben. Van
egy olyan érzésem, hogy a KLIK nem fogja ezt támogatni.
Szeretnék viszont felhívást intézni a lakossághoz, hiszen aki teheti járuljon hozzá ehhez az
évfordulóhoz, akár egy – egy ötlettel, akár fényképekkel.
Virányi Balázs: azért mondtam el amit, mert nem az alapítvány adta be a kérelmet, hanem az
intézmény.
Huszár Gábor: de mi dönthetünk úgy, hogy az alapítvány kapja meg a pénzt.
Kardosné Kovács Márta: javaslom, hogy adjuk az alapítványnak, hiszen civil szervezet,
mely később könnyebben is számol el.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
290/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérését támogatja és 1 000 000
forintot biztosít a 2015. évi költségvetésben a jubileumi programok lebonyolításához de
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azt az iskola munkáját segítő „Tehetségekért” Alapítvány részére fogja átutalni azzal,
hogy
- a támogatással 2015. december 31-ig számlákkal kell elszámolni az
Önkormányzat felé,
- az intézmény a rendezvény során az Önkormányzatot támogatóként
megjeleníti/feltünteti,
- a
rendezvényekről,
azok
időpontjáról
tájékoztatja
a
városi
rendezvényszervezéssel foglalkozó munkacsoportot.
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezés
Felelős: Kocsisné Takács Éva, tagintézmény-vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
3./ Napirendi pont:
Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
1. sz. Melléklet módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 10. 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 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
291/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. mellékletét
képező Használati szabályzat 2015. január 01. időponttól az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint változzon.
Határidő: 2015. január 01.
Felelős: Molnár Piroska igazgató
4./ Napirendi pont:
Munkacsoport létrehozása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, mindegyik tett javaslatot is.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
292/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Gazdaságélénkítő
Program végrehajtását szolgáló cselekvési programok kialakítására Munkacsoportot hoz létre
melynek tagjai a Képviselő-testület állandó Bizottságainak 1-1- tagja:
Kovács Andrea
dr. Haragh László
Kardosné Kovács Márta
Seres Csaba
A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül 3 fő
dr. Gábor László
Somorjainé D. Zsuzsanna
Doncsecz András
A Munkacsoport a működési rendjét saját maga határozza meg. Az elkészült programokat
folyamatosan terjeszti a képviselő-testület elé.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
5./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: Szalainé Kiss Edina képviselő asszony nem vállalta a tagságot, így újra be
kellett hozni az előterjesztést. Én Fekete Tamást javasolnám ezen posztra. Amennyiben nincs
más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
293/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 01.
napjától a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott
időtartamra Fekete Tamás Körmend, Thököly u. 23.sz. alatti lakost választja.
Egyben visszavonja a 273/2014. határozat 2/b pontját.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont:
A polgármester illetményének és kötlségtérítésének megállapítása.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13:32 órakor Huszár Gábor polgármester távozott a teremből.
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Labritz Béla: folytassuk munkánkat. A megváltozott jogszabályok és törvények értelmében
polgármester juttatása csökkent.
A költségvetésben van egy elkülönített összeg, mely polgármester úrnak adható.
Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta a napirendet. Én a határozati javaslat
1. pontját nem tudom támogatni. Sok esetben előfordul, hogy egy törvényi változás
hátrányosan érint valakit. Automatikusan nem jár a munkáltatótól kártalanítás.
A második ponttal kapcsolatban semmilyen kifogásom nincs, tudom támogatni a célkitűzések
kiírását.
Lábodi Gábor: csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Semmiképpen nem tudom támogatni.
dr. Haragh László: pont az ellenkező véleményen vagyok, egy gazdálkodási év januártól
decemberig tart, az eredmények is úgy mutatják, hogy megérdemelt az összeg. Arról nem is
beszélve, hogy a költségvetésben tervezve lett az összeg, fedezete meg van.
Mindenképpen javasolnám az összeg megszavazását.
Kardosné Kovács Márta: a pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot, a költségvetésben
rendelkezésre áll. Polgármesterünk felelősségteljes munkát végez.
A 2. pontot mi nem támogatnánk, a jövőben nincs lehetőség arra, hogy ilyen címmel kifizetés
történjen.
Labritz Béla: el szeretném mondnai, hogy ha polgármester úr nem került volna újra
megválasztásra akkor részére 1,2 millió Ft-nyi végkielégítést kellett volna fizetni.
Amennyiben nem változik meg a törvény, akkor ez a pénz bentmaradna.
Szalainé Kiss Edina: ha polgármester lennék, nem engednék ilyen előterjesztést behozni az
ülésre. Egy polgármesternél nem évben hanem ciklusban gondolkozunk.
A szabadságmegváltás is egy törvényadta lehetőség volt.
Írjunk ki a jövő évre célprémiumot, ez a pénz pedig most maradjon meg.
dr. Dancsecs Zsolt: törvényi változás történt, célprémium meghatározására már nem lesz a
jövőben lehetőség.
Lábodi Gábor: elhangzott, hogy az esetleges végkielégítés terhére történne a kifizetés.
Ha most itt negyedéves kompenzációról beszélünk, akkor ezt megcsináljuk jövőre is?
Akkor tudnám támogatni, ha polgámerter úr felajánlja jótékony célra.
dr. Haragh László: nem bérről van szó tulajdonképpen, hanem teljesítményről. A
teljesítményt meg kell fizetni.
Sok országban precedensszerű jogalkotás működik, ha a felügyelő bizottsági tagok
támogatását megszavaztuk, akkor ne hunyjunk most se szemet.
Virányi Balázs: rengeteget vitatkozunk polgármester úrral, de én is azt mondom, a
teljesítményt el kell ismerni. Igaz amit mondtak előttem, hogy a törvényi változások sokakat
negatívan érintenek, de egy polgármesteri tisztséget nem egyszerű betölteni. A munkáját el
kell ismernünk.
Labritz Béla: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 5 igen –2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
294/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester részére bruttó 582 262 Ft egyszeri jutalom kifizetését
engedélyezi. A jutalom fedezete a 2014. évi pénzmaradvány végkielégítésre tervezett
összege.
Határidő: a kifizetésre 2014. december 31.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
13:37 órakor Huszár Gábor polgámester visszatért a terembe.
Huszár Gábor: köszönöm szépen alpolgármester úrnak, hogy átvette azülés vezetését.
Köszönöm a hozzászólásokat, direkt nem szóltam szándékomról, hogy nehogy rá tudjanak
készülni.
Ezt az összeget én szeretném felajánlani a Széchenyi Iskola Tehetségekért Alapítványának
címzett támogatásként, az öregdiák találkozó megszervezésére.
7./ Napirendi pont:
Belső ellenőrzési terv.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 14. számú melléklet,
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Virányi Balázs: voltunk egy képviselők számára kötelező képzésen, ahol külön
kihangsúlyozták, hogy nagyon komolyan kell venni a belső ellenőri tervet ill. munkát.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
295/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő:
Felelős:

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

8./ Napirendi pont:
Szentgotthárd városában a lakáskiadók hatósági ellenőrzéséről.
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Előadó: Lábodi Gábor képviselő,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: ez az előterjesztés része lesz annak a komplex anyagnak, mely az összes
érintett szervet be kívánja vonni. Felolvasnám a javaslatomat.
„2015. februári testületi ülésre kerüljön a testület elé egy komplett vizsgálati anyag „Az egyes
külföldi állampolgárok Szentgotthárdon tartozkodásának helyzetéről”. A vizsgálatba be kell
vonni legalább a következő szervezeteket:
 Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága
 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
 Szentgotthárdi Rendőrörs
 Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 Szentgotthárdi Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága
 ÁNTSZ
 SZEOB
 Szentgotthárdi iskolák képviselői
 Szociális Tanácsnok
 SZET Szentgotthárdi Kft.
 a hulladékszállítással foglalkozó szervezet.”
Lábodi Gábor: annyival kiegészíteném, hogy ne csak egy átfogó beszámoló készüljön
hanem az esetleges problémák felszámolására egy intézkedési terv is.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
296/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2015. februári
testületi ülésre kerüljön a testület elé egy komplett vizsgálati anyag „Az egyes külföldi
állampolgárok Szentgotthárdon tartozkodásának helyzetéről”. A vizsgálatba be kell vonni
legalább a következő szervezeteket:
 Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága
 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
 Szentgotthárdi Rendőrörs
 Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 Szentgotthárdi Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága
 ÁNTSZ
 SZEOB
 Szentgotthárdi iskolák képviselői
 Szociális Tanácsnok
 SZET Szentgotthárdi Kft.
 a hulladékszállítással foglalkozó szervezet.
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Amennyiben szükséges, fel kell venni a kapcsolatot az idegrendészeti szervekkel és mindazon
szervezetekkel, amelyek a vizsgálati kérdésekben lényeges információkkal rendelkezhetnek.
A vizsgálat során a képviselő testület részéről Lábodi Gábor képviselő vesz részt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Lábodi Gábor képviselő
9./ Napirendi pont:
Projekt partnerség térségi LEADER pályázatban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
297/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
„Együttműködés a Béke nevében” LEADER pályázati projekt megvalósításához szükséges
költségeket Szentgotthárd Város Önkormányzata összesen 22.339.736,- Ft mértékig
megelőlegezi a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára azzal, hogy
- ezen összegből 10.308.150,- Ft-ot már az Egyesület részére kölcsönszerződés alapján
már kifizetésre került;
- a fennmaradó összeg átutalására az Egyesület jelzése alapján, külön
kölcsönszerződéssel kerülhet sor,
- a megelőlegezett összeg elszámolhatósága esetén az Egyesület köteles azt az összeget
a támogatás megérkezését követően visszautalni az Önkormányzat számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Dr. Simon Margit TDM elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
10./ Napirendi pont:
C-TESILE Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság elfogadásra javasolja.
Lábodi Gábor: vannak fenntartásaim a cég alkalmazottaival kapcsolatban. Nem tudom
támogatni a kérelmet.
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Huszár Gábor: a kollégiumi elhelyezésben olyanok vannak, akik már 3 éve Szentgotthárdon
tartózkodnak.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen –1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
298/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. közt 2012. december 17-n
létrejött, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám
alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó Bérleti szerződés változatlan feltételekkel,
további két évre, 2016. december 31-ig történő meghosszabbításához.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. és 2. pontban szerződéskötésre 2015. január 1.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
11./ Napirendi pont:
6/2014. ( II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 35/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014 .évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
12./ Napirendi pont:
SZMSZ. módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Mielőtt megadomm a szót, szeretném jelezni a testületnek, hogy egy másik módosítás is
belekrülne egyéni javaslatként. A 27§ (3) bekezdéséről van szó, mely már korábban benne
volt, miszerint az előterjesztéseket csak a jegyző ellenjegyzésével lehet érvényesíteni, a
jegyző az előterjesztéseket azon szempontből vizsgálja, hogy formailag megfeleljenek a
hatályos SZMSZ-ünknek.
Szalainé Kiss Edina: szeretnék idézni : „A képviselő-testületi ülés eseményeinek kép- és
hanganyagát az önkormányzat elkészíti és hozzáférhetővé teszi a média erre igényt tartó
képviselői számára is. Az ülésteremben csak közvetítésnek nem minősülő mozgóképfelvétel
készíthető, az ülés rendjének zavarása nélkül.”
Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy mi korlátozzuk a közvetítést.
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Elhangzott korábban, hogy az önkormányzat készíti el ezentúl a felvételt, saját technikával
majd közzé teszi. Erról az a véleményem, hogy ha valami már bevált, ne változtassunk rajta.
A Gotthárd Tv közvetítése ilyen, a városlakók megszokták és követelik is tőlünk.
Nekünk ahhoz nincs jogunk, hogy bármilyen módon korlátozzuk a közvetítést.
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy van egy idősebb korosztály is, akik az internetet
nem vagy csak alig használják. Pedig ők aktív résztvevői a városi közéletnek.
Az elmúlt évtizedekben a Gotthárd Tv áldozatos munkát végzett, szinte hagyományteremtő
jeleggel, gondolok például a Mesepalotára, vagy az Idősek Magazinját.
Zárt ülésen is ki fogom fejteni a véleményemet a témában.
dr. Dancsecs Zsolt: nem erről szól a téma. A következő rendszer fog kialakíulni. 3 db
robotkamera fogja rögzíteni a tesületi ülést. Úgy működik, hogy amikor szót kér valaki, akkor
automatikusan rááll a kamera és mutatja azt, amíg beszélsz. Ez a kép kikerül az
onkormanyzat.tv honlapra, ahol már egyébként réges rég rajta kellene lennünk. Fizetünk a
szolgáltatásért, de nem kaptuk meg a városi televíziótól a képanyagokat éveken kderesztül.
Pedig nagyon jó rendszer, mindenféle módon kereshető.
Egyidejűleg felkerül a kép, ahogy az ülés megy. Arról nem is beszélve, hogy a Gotthárd Tv
ugyanúgy felhasználhatja az anyagot.
Lábodi Gábor: mi van akkor ha a tv azt mondja, hogy nem veszi át a képet? Megtehetik,
büszekeségük sérülhet ezzel. 20 éve jelen vannak a városban, nem értem miért kell őket
büntetni. Eddig minden eseményen jelen volt a tv, és objektív módon tudósított is.
Ragaszkodom ahhoz, hogy a közvetítést továbbra is a Gotthárd Tv végezze.
Javasolnám, hogy ezen módosításról, név szerinti szavazással döntsünk.
dr. Dancsecs Zsolt: úgy látom sokan nem értik ezt a témát. Nincs szó büntetésről,
szankciókról, egyszerűen átállunk egy új rendszerre.
Virányi Balázs: A tv-vel kapcsolatos módosítást akkor tudom támogatni, ha egyáltalán nem
sérül a nyilvánosság elve. Az még a kérdés, hogy a tv-nek kell-e ez a fajta megoldás, vagy
sem.
dr. Dancsecs Zsolt: nem sérül a nyilvánosság elve. Egyébként a tv-nek nem kötelessége
közvetíteni az üléseket.
Szalainé Kiss Edina: elbeszélünk egymás mellett. Az, hogy mi elkészítjük a felvételt és
közzé tesszük egy dolog. Nyilvánvalóan ennek vágatlannak kell lennie. De akkor miért a
következőképpen van megfogalmazva: „csak közvetítésnek nem minősülő mozgóképfelvétel
készíthető”. Miért kell nekünk bármilyen módon korlátozásokat bevezetni?
dr. Dancsecs Zsolt: senki jogát nem korlátozzuk, ráadásul az a rendszer amit mi akarunk, elér
olyan embereket is akiknek nincs Gotthárd Tv előfizetésük.
Huszár Gábor: például Farkasfa, Jakabháza.
Dömötör Sándor: ki és mi a garancia arra, hogy vágatlanul adjuk tovább az anyagot?
Huszár Gábor: mivel rögtön megy az anyag az internetre, nincs lehetőségünk 1 másodperc
alatt cenzúrázni, vágni az anyagot.
22

Lábodi Gábor: másik módosítással kapcsolatban szeretnék szólni. Nem tartanám
szerencsésnek, hogy a közmeghallgatás hozzászólását időkeretbe szorítsuk.
Huszár Gábor: semmilyen problémát nem okoz, ha valaki elmondja a véleményét. A
testületi ülés komolyságának érdekében javasoltam. Senkibe nem szoktam belefojtani a szót,
csak szeretnénk elkerülni a 20-25 perces polemizálást.
Megadom Dékány úrnak a szót.
Dékány István, a Városi Televízió vezetője: Technikai információt szeretnék hozzátenni. El
kell mondanom, hogy én nem tudom, hogy milyen megállapodást készül kötni az
önkormányzat az önkormányzati tv-vel.
Szóba került az, hogy robotkamerákkal készülne a felvétel, ehhez kell egy személyzet aki
pontosítja a kamerák állását. Több milliós fejlesztést végeztünk, mikor elindítottuk a
közvetítést.
Arról is folytattam már megbeszéléseket, hogy hogyan kerülhetne fel a képi anyag, hiszen a
hanganyag naprakészen fent van. Egy kis közbenső egységgel megoldható lenne, így több
fórumon követhető lehetne az ülés, hiszena tvben is megy az adás, a gotthárd tv honlapján is
nyomon követkhető ill. ehhez csatlakozna az önkormányzati tv is, beruházás nélkül.
Nem kellene kamerákat beszerezni, ill. plusz embert alkalmazni.
Huszár Gábor: egyéni indítvány volt a név szerinti szavazás. Akkor lehetséges ez az SZMSZ
–ünk szerint ha a jelenlévők legalább ¼-e kéri. Úgy látom Szalainé is kéri.
Virányi Balázs: az elhangzottak kapcsán eszembe jutott, hogy lehet valamit tudni a felmerülő
költségekről?
Huszár Gábor: nem kell erre külön embert foglalkoztatni, ez biztos. Van egy informatikai
fejlesztési elképzelésünk, abba ez a rendszer illeszkedik.
dr. Dancsecs Zsolt: informatikai fejlesztés mindig téma. A mostani rendszerhez már nincs
fejlesztés és nincs támogatás sem, így egyébként is váltanunk kell minél hamarabb.
Huszár Gábor: azt gondolom ezt a témát már körbejártuk.
Lábodi Gábor: ami jó azon nem kell változtatni. Az új rendszernek biztosan lesznek
problémái induláskor. Arra pedig még mindig nem kaptunk választ, hogy mennyibe fog
kerülni az új rendszer.
Huszár Gábor: először lesz a név szerinti szavazás a 2.§ (2) bekezdéséről.
Név szerinti szavazás:
Dömötör Sándor - tartózkodik
dr. Haragh László – igen
Labritz Béla – igen
Lábodi Gábor – nem
Kardosné Kovács Márta – igen
Szalainé Kiss Edina – nem
Virányi Balázs – igen
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A többi kérdésben elektronikus szavazás történik.
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 36/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletét
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013 (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő- testület 5 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással elfogadta a 2§ (2)
bekezdésének módosítását.
13./ Napirendi pont:
Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, minden lehetőségeket nyitva
hagyva.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
299/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar Állam
tulajdonában és NFA kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű,
212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, ingatlan
megszerzését akként, hogy az Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonába kerülhessen.
Abban az esetben, ha a tervezett törvénymódosítás ezt mégsem tenné lehetővé, akkor a
következő megoldást választja:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában és NFA kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2
területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű,
ingatlan megszerzését akként, hogy cserébe Szentgotthárd Város Elsődlegesen cserére
felkínált ingatlanok:
Település
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd

Hrsz.
070/19
070/22
075/2
0402
0412
0413
0422
0425
0427
0440

műv.ág:
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő

terület:
1694 m2
1709 m2
328 m2
1270 m2
1256 m2
1324 m2
2251 m2
726 m2
6896 m2
2962 m2
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Másodlagosan
ingatlan:

-

Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd

0807/47
0835/9
0722/36
0792/40
0390
0392

Szentgotthárd

0444/2

0395

Erdő
Erdő
szántó
szántó
legelő
legelő
szántó és
erdő
rét és erdő

2952 m2
2186 m2
2005 m2
2022 m2 cserére felkínált
2961 m2
950 m2
5560 m2
11767 m2

Szentgotthárd, 0564 hrsz-ú, legelő, szántó, kivett anyaggödör megnevezésű, 1 ha 8564
m2 ingatlan

Harmadlagosan felkínált ingatlanok:
- - 0232/31 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú,
- - 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú,
- - 0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, területű, szántó művelési ágú
A Képviselő-testület felhatalamazza Huszár Gábor polgármestert az eljárásra.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos

14./ Napirendi pont:
Sztg. 0444/2, 0232/31, 0232/32, 0232/33 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság unk is tárgyalta, mindkettő az 1. pontot javasolja elfogadni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
300/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0444/2 hrszú, összesen 1 ha 1767 m2 területű, erdő és rét művelési ágú, 19,83 AK értékű, a 0232/31
hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú, 13,05 AK értékű, 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2
területű, szántó művelési ágú, 13,05 AK értékű, 0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, területű,
szántó művelési ágú, 97,49 AK értékű kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
egyelőre nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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15./ Napirendi pont:
Eladási ár meghatározása (2855. hrsz-ú ingatlan)
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: a jogi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja az értékbecsült összeggel.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
301/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező szentgotthárdi 2855 hrsz-ú, 501 m2 alapterületű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati
rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.
Az eladási ár ÁFA nélkül 342 632 – Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2015. január 14.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Molnár István László kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elviekben támogatjuk a cserét.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen –1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
302/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár István László, 9970
Szentgotthárd, Móra F. u. 3. sz. alatti lakos kérelmét, melyben felajánlja a kizárólagos
tulajdonában lévő, fenti cím alatt szereplő, szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú 1473 m2 területű,
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat részére, s
cserébe élete végéig tartó lakhatási lehetőséget kér egy önkormányzati bérlakásban azzal a
feltétellel, hogy a mindenkori lakbér összegét életjáradékként megkapja elviekben
támogatja.
Amennyiben rendelkezésre áll olyan önkormányzati bérlakás mely, Molnár István László
számára megfelel, akkor a soron következő Testületi ülésre az ügyet elő kell terjeszteni,
továbbá a Szentgotthárd, Móra F. u. 3. sz. alatti lakóházas ingatlanról független
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ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslést kell készíttetni, s az életjáradéki szerződés
tervezetét is mellékelni kell.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
303/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011. október 21-én
megkötött és azóta többször módosított Bérleti szerződés módosításához az előterjesztés 4.sz.
melléklete szerint.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2015. január 1.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Horgász Egyesület kérelme LEADER pályázat kapcsán.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
304/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a LEADER pályázati projekt megvalósításához 298.450,- forint támogatást
2015. március 30-i visszafizetési határidővel biztosít a Horgász Egyesület Szentgotthárd
számára az előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
19./ Napirendi pont:
Régióhő Kft. kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
305/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2009. év óta a Régióhő Kft-vel szemben fennálló díjtartozásából 1.500.000 Ft-ot
átvállal. Ezt a Régióhő Kft számára olyan módon biztosítja, hogy a Régióhő Kft részére
biztosított tagi kölcsönből fennmaradó 1.500 e/Ft-ot nem kéri vissza a társaságtól és a KFT
fennálló tagi kölcsöntartozását ezáltal rendezettnek tekinti.
Határidő:azonnal
Felelős:Huszár Gábor polgármester
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Németh István ügyvezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
20./ Napirendi pont:
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. vagyonfelosztási javaslata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja minden pontját.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
306/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat v.a. vagyonfelosztási javaslatát az Előterjesztés mellékletei szerint
elfogadja.
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OKV „v.a.” az Éves mérleg
beszámolóját elfogadja.
4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iratok tárolása,
megőrzésére a SZET Kft telephelyét jelöli ki.
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5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyon biztosítását
Szentgotthárd, Füzesi úti telephely tekintetében biztosítást az Önkormányzat köt, a vagyon
őrzéséről a SZET Kft-t bízza meg.
6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a végelszámoló részére
450.000 Ft+Áfa díjazását elfogadja.
7/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a végelszámolás cégbíróság
által történő lezárásakor a még fennálló követelések a tulajdonosra engedményeződik.
8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a végelszámolás lezárásakor
az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. felosztható vagyona a tulajdonos
Önkormányzatot illeti meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 37/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletét
A Szentgotthárdi Közszolgálattó Vállalatról szóló 21/1991. (II.25.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről.
21./ Napirendi pont:
Állami Számvevőszék utóellenőrzése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: az utolsó pillanatban kaptuk meg az ÁSZ vizsgálatot, jogi bizottság javasolja
elfogadásra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
307/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Állami Számvevőszék
vizsgálata eredményeképpen elfogadott 186/2012.(VIII.09.) számú határozatának megfelelő
teljes körűen végrehajtása érdekében az alábbi határozatot hozza:
a/ A polgármester soros költségvetési beszámolók keretében tájékoztassa a Képviselőtestületet az intézkedési tervben előírt határidők alapján az adott időszakban végrehajtandó
feladatok teljesítéséről, benne az intézkedések megvalósítása révén az elért eredményeket, az
intézkedések pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt számszerűsített hatását.
Határidő: 2014. évi zárszámadás
Felelős: Huszár Gábor polgármester
b/A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése érdekében előírt
intézkedési terv készítési, illetve beszámolási kötelezettségnek megfelelően az intézkedési
tervet be kell mutatni a Képviselő-testületnek.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
c/ A kötelezettségek finanszírozási forrásainak három évre kitekintő bemutatása csak a 2013.
évi költségvetési rendeletben valósult meg. Az Önkormányzat likviditási helyzetének kezelése
érdekében havonta aktualizált likviditási tervvel kell rendelkezni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
d./ Az Önkormányzatnál továbbra is fennálló, az Állami Számvevőszék által az utóellenőrzés
megállapításain túl beazonosított pénzügyi kockázatokhoz kiküszöbölése érdekében a
Polgármester a képviselő-testületet előre meghatározott rendszerességgel tájékoztassa a lejárt
határidejű szállítói állomány alakulásáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről a
lejárt tartozások kezelésével kapcsolatos feladatok ütemtervének elkészítéséről, az egyes
feladatokért felelős személyek meghatározásáról.
Határidő: negyedévente
Felelős: Huszár Gábor polgármester
e./ A költségvetés tervezése során a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntartását lehetővé
tevő elkülönített tartalék képzése érdekében a polgármester terjesszen a Képviselő-testület elé
egy döntési javaslatot, amelyben a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az
adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében meg kell határozni a működési és
felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartásához szükséges elkülönített tartalék nagyságát,
képzésének, felhasználásának szabályait.
Határidő: költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester

III. EGYEBEK

Szalainé Kiss Edina: érkezett egy megkeresés, hogy az Árpád út 16. szám alatti társasházzal
szembeni parkolóban, már hónapok óta áll, egy totálkáros személygépkocsi. Lehet ezzel
valamit kezdeni? A rendszámot meg tudom adni én is ha kell.
Huszár Gábor: tudunk a problémáról.
Lábodi Gábor: lakossági megkeresés mindig van. A Zsidahegy 27. szám alatt lakók jelezték,
hogy nincsen közvilágítás a környékükön.
Az óvoda előtt ki van téve egy kiegészítő tábla, miszerint csak a gyermekek szállításával
kapcsolatban lehet ott megállni. Ezt az osztrák autósok figyelmen kívül hagyják. Jó lenne ha
ez a tábla német nyelven is kikerülne.
A vasúti őrház környékén munkagépek dolognak, fakitermelés folyik. Ezek a gépek már a
járdát összetörték ill. az úttestre hordják a sarat. A környéken van aknafedél is, mely elég
ingatag.
Rábafüzesről is érkezett panasz, hogy a Dobó utca már szinte járhatatlan a hatalmas kátyúk
miatt.
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A József Attila utca 5. szám alatt lakók jelezték már a pincebeázást. Most már azt mondják,
hogy mindenhonnan folyik a víz.
Valamint a távfűtésra panaszkodtak az utóbbi időben többen, méghozzá, a Deák Ferenc ill.
Árpád utcában, hogy 22:00 után már nincsen fűtés.
Huszár Gábor: az előző polgármestereket szeretném idézni. „ Tisztelt képviselő társaim!
Azért kapják Önök a tiszeteletdíjat, hogy a lakosság által jelzett problémákat napról napra,
hétről hétre, közvetítsék az illetékes osztályok felé.” Tehát nyugodtan tessék befáradni,
hóközben is. Az egyebek címszó alatt elsősorban nem ilyen témákról kellene beszélnünk.
Ebben osztom az előző polgármesterek véleményét.
Akkor kell ezen felvetéseket itt jelezni, ha nincs más megoldás.
dr. Haragh László: nem tudom, hogy mondjam-e ezek után. A temetővel kezdeném. Több
véleményt is hallottam az utóbbi időben. Egyikük azt mondja, hogy a temető rendjável
minden rendben van.
Másik lakos pedig azt jelezte, hogy a levágott lomb nem a megfelelő helyre került.
A kethelyi pataknál lévő fekvőrendőrből korábban hiányzott egy cikk, az a kerékpárosoknak
most is hiányzik.
A város lakosságának ill. a városrészen lakóknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Labritz Béla: osztom a gondolatot, arra kérek mindenkit, hogy majd a városrészeinken
mérjük fel a problémákat és jelezzük a hivatal felé.
A Pronas szentgotthárdi szervezete szerződést kötött a Nyugat-dunántúli
Hulladékgazdálkodási Társulási Tanáccsal, melynek keretein belül részt vesz a projektben,
különböző rendezvények szervezésével.
Kardosné Kovács Márta: invitálni szeretnék mindenkit a karácsonyi rendezvényekre,
hangversenyre kerül sor a Színházban.
Huszár Gábor: köszönöm mindenki áldozatos munkáját.
Kedves Szentgotthárdiak!
Közeledik a szeretet ünnepe, a karácsony. Tiszta szívből kívánom Önöknek, hogy ez a néhány
nap békességben, szeretetben teljen.
Mert minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében, az
ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit egy barát
vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az
maga a szeretet.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk mindannyiuknak!
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:22 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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