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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
474-1/2014. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-én
14:09 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla (14: 35 órától) ,
Dömötör Sándor,
Vadász József,
Dr. Sütő Ferenc képviselő,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak:

Dr. Reisinger Richárd alpolgármester.

Meghívott vendégek :

Takáts József SZET Szentgotthári Kft. ügyvezetője,
Uhor Anita megbízott intézményvezető,
sajtó képviselői : Treiber Mária és Seiler Tamás.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.
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-2Javasolja, hogy a Képviselő – testület vegye fel a nyílt napirendi pontok közé a „A SZEOB
Tótágas Bölcsőde felújításával kapcsolatos többletmunkákhoz szükséges önerő biztosítása”
című előterjesztés megtárgyalását.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „Javaslat magasabb vezetői
(intézményvezetői) megbízásra a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében”,
„A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségének ellátására”, „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által
adományozható díjakra”, „Régióhő Kft. tagi kölcsön kérelme” valamint a „Szentgotthárd,
József A.u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása.” című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával kapcsolatos többletmunkákhoz szükséges önerő
biztosítása” című előterjesztés megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi napirendről a ,,
„Szentgotthárdért” Közalapítványba új tag delegálása alapító okiratának módosítása” ill. a
„”Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása” című előterjesztések
megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg
 „Javaslat magasabb vezetői (intzéményvezetői) megbízásra a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményben” című,
 „A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségének ellátása” című,
 a „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra”
című,
 a „Régióhő Kft. tagi kölcsön kérelme” című, valamint a
 „Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
I./ NAPIREND:
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1./ Napirendi pont:
- 3 Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetése.
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:
Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
4./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések végrehjatása,
eredményessége a város intézményeiben.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A mozi működtetésének tapasztalatai és a további feladatok
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
A Rendelőintézet kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
3

4

Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3./ Napirendi pont:
Rábatótfalui Sportegyesület kérelme.
- 4 Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
4./ Napirendi pont:
Köztéri wi-fi hálózat kialakítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 26.hrsz-ú ingatlan ( Polgármesteri hivatal épülete ) tulajdonjoga átvételi
szándékának a megerősítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
Hozzájárulás folyószámla- és munkabérhitel megkötéséhez.
Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
A települési önkormányzatok adósságának 2014.évi adósságátvállalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végelszámolása.
Előadó:Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
9./ Napirendi pont:
4

5

A pályázati támogatást nyújtó szervezetek és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatíró csoportja közötti kapcsolat.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
- 5 10./ Napirendi pont:
Bérlakás gazdálkodás felülvizsgálata.
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/
11./ Napirendi pont:
3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
13./ Napirendi pont:
Szociális rendelet módosítása.
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/
14./ Napirendi pont:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata.
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/
15./ Napirendi pont:
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
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Előterjesztés : 21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
16./ Napirendi pont:
Máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna hálózatának építéséhez szükséges ingatlanok
tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
- 6 Előterjesztés : 22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
17./ Napirendi pont:
Sztg. 0564 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
18./ Napirendi pont:
Kocsis Balázsné kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
19./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
20./ Napirendi pont:
Termelői Piac földhasználati jog alapítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
21./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Szabóné Offner Gabriella).
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
22./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával kapcsolatos többletmunkákhoz szükséges önerő
biztosítása.
Előadó: Dr.Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 28.számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
III. EGYEBEK

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
- 7 Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik a két ülés között történt legfontosabb
eseményekről.
Január 6-án tiszteletemet tettem a Szentgotthárdi Járási Hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal
egyeztetésén a Refektóriumban, amelynek témája a Felsőszölnök és Kétvölgy között út
átadási ünnepsége körüli szervezési munka volt.
Január 7-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi
Erőforrások vezetővel Mogersdorfba látogattunk, ahol a polgármesterrel a szentgotthárdi
csata 350. évfordulójához kapcsolódó teendőket vitattuk meg és felállítottuk az elkövetkező
hónapok munkatervét.
Január 8-án bemutattam az oktatási intézmények vezetőinek Tóth Leventét, a Hivatal ifjúsági
és sportreferensét.
Január 9-én Budapesten tárgyaltam.
Aznap délután Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr és Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi
Erőforrások vezető vett részt a háziorvosokkal történt egyeztető megbeszélésen.
Január 10-én ülésezett a Jubileumi munkacsoport, amely idei első ülésén a 2014. évi
programokról egyeztetett. Idén a jubileumi programsorozat legfontosabb állomása a
Szentgotthárdi Történelmi Napok lesz, hiszen akkor ünnepeljük az 1664-es szentgotthárdi
csata 350. évfordulóját.
Aznap került sor a Felsőszölnök és Kétvölgy közötti összekötő út átadási ünnepségére,
amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr személyesen is tiszteletét tette.
Január 18-án Balatonszárszón tárgyaltam.
Január 22-én ünnepelte a város a Magyar Kultúra napját. Ezúton köszönöm a közreműködők
munkáját, valamint gratulálunk a kitüntetettnek, Rezső Ritának.
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Január 23-án került sor a „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása”
elnevezésű projekt záró rendezvényére Farkasfán, a beruházás helyszínén, amelyen V.
Németh Zsolt államtitkár úr és Dr. Kohut Viktor vezérigazgató úr is tiszteletét tetette.
Január 24-én Szombathelyen tárgyaltam Dr. Kohut Viktor vezérigazgató úrral, a Vasivíz Zrt.
vezérigazgatójával.
Január 27-én ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Január 28-án az Ipari Park egyik képviselőjével tárgyaltunk Dr. Reisinger Richárd
alpolgármester úrral.
Aznap délután ülésezett az Idősügyi Tanács, valamint az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága.
- 8 Január 29-én 1 fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalban.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
honlapja, a www.hivatal.szentgotthard.hu oldal technikai okok miatt átmenetileg nem tud
frissülni. A korábban feltöltött adatok természetesen bárki számára elérhetőek, azonban új
dokumentumokat, hirdetményeket nem tudunk feltölteni. Néhány héten belül üzemelni kezd
az új honlap, addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Amennyiben kérésük,
kérdésük lenne az elmondottakkal kapcsolatban forduljanak bizalommal a Hivatal
munkatársaihoz az 553-019-es telefonszámon.
Virányi Balázs: a két ülés közti anyagban szó van arról, hogy meg van a közvilágítás
karbantartásával kapcsolatban az új szerződés. Az lett volna a javaslatom, hogy kerüljön fel a
honlapra a vállalkozó elérhetősége aki ezt végezni fogja. De akár a szentgotthárdi újságban is
megjelenhetnének az elérhetőségek.
Huszár Gábor: ha nincs más hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
2/2014. 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
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetése.
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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: költségvetés tárgyalás következik. Mindkét bizottság megtárgyalta,
elfogadásra javasolják. A pénzügyi bizottság tett apró kiegészítéseket is.
Kardosné Kovács Márta Mária: a bizottság is, és jómagam is áttekintettem a költségvetést.
Több fordulóban tárgyal a testület egy - egy költségvetést, 2013. novemberében első
fordulóban, most másodikban, és a várhatóan a végleges formát majd februárban kapja.
9
Nagyon lényeges a költségvetés készítésénél a bevételi oldal. A bevételi oldal idén a
kormány jóvoltából 500 M Ft-tal emelkedett meg. Nagy lehetőséget jelent ez a város számára,
olyan kiadásokra is juthat így pénz, mely az alap költségvetésből nehezen megvalósítható. Az
iparűzési adó bevétel is emelkedik évről évre, de meg vannak a kiadási oldalai is.
Az idei költségvetésben hiánnyal nem számolunk, költségvetés egyenlege nulla.
Tartalékokban is jelentős összegek vannak, például a fürdővel kapcsolatos kötelezettségünk,
300 M Ft, vagy az a 100 M Ft amit a fürdő működéséhez biztosítani kívánunk. A testület
elkötelezte magát a fürdő fenntartásának érdekében.
A város költségvetésében jelentős felújításokkal és beruházásokkal is számolunk, ezek
tételesen majd a végleges költségvetésben jelennek meg.
A pénzügyi bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, egyéni indítványom, hogy a hivatali
dolgozók vonatkozásában kerüljön megvizsgálásra a cafeteria emelés lehetősége. Néhány
további kiegészítésünk : a rendelőintézet vonatkozásában az ultrahang készülék beszerzését
lízing formában javasoljuk ill. ajánlat megkérését a költségvetés elfogadásáig, a betegirányító
rendszert az intézet a sajátköltségvetéséből próbálja meg finanszírozni, az ügyeleti ellátással
kapcsolatban javasoljuk a közbeszerzés kiírását ill. a labor visszaállítását támogatjuk.
Huszár Gábor: biztos, hogy februárig lesznek változások, hiszen ha pozitív döntés születne
máriaújfalu szennyvíz pályázatával kapcsolatban, ami egy 400 M Ft-os beruházás, akkor 3
milliárd Ft-ra ugrik a város költségvetése. Már most is rendkívüli a változás a tavalyi évhez
képest.
Dr.Haragh László: olyan költségvetés van előttünk mely teljes mértékig támogatható. Nincs
olyan terület melyet nagy mértékben változtatnánk, apróbb változtatásokat most nem
kívántunk javasolni, hisz a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezekre elegendő forrás van
elkülönítve. Ez az első olyan költségvetésünk a korábbi évekhez képest, amikor jelentősen
nagyobb pénzből gazdálkodhatunk. Ettől függetlenül a bizottság mindenképpen a takarékos
gazdálkodást tartja fő szempontnak.
Vadász József: a kormányzati támogatás rendkívül sokat jelent, szinte nulláról tudjuk
kezdeni az évet. Rengeteg fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, és remélem ez a
jövőben is így lesz.
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Kardosné Kovács Márta javaslatához még annyit szeretnék hozzátenni, hogy meg kellene
vizsgálni a cafeteria eshetőségét a további intézmények vonatkozásában is, van ahol évek óta
nincs ilyen juttatás.
14:35 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre.
Huszár Gábor: magam is megemlítettem volna a kormányzati segítséget.
Ha nincs más hozzászólás, szavazás következik, a javaslatokat is beemelve.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.

-
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3/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához az Előterjesztés 1. sz.
mellékletben foglaltakat fogadja el – a rendeletmódosítást ezek alapján kell előkészíteni:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg elrendeli,
hogy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
esetén kerüljön megvizsgálásra a cafeteria emelés vagy más jogcímen adható juttatás
biztosításának lehetősége. Ugyanezt a vizsgálatot ki kell terjeszteni az Önkormányzat illetve a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények dolgozóinál
is.
Határidő: a 2014. februári ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi Vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2014. évre vonatkozó költségvetési
tervezetét megvitatta és azt elfogadja az alábbi módosításokkal
- a rendelőintézet vonatkozásában javasolják az ultrahang készülék beszerzéséhez a lízing
forma megvizsgálását és erre előzetes ajánlat megkérését a költségvetés elfogadásáig,
- a betegirányító rendszert az intézet a saját költségvetéséből próbálja meg finanszírozni,
- az ügyeleti ellátással kapcsolatban javasolja a közbeszerzés kiírását
- a labor visszaállítását támogatja.
Határidő: 2014. februári Képviselő-testületi ülés
10
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: elolvastam a kérdőíveket amiket az egyházak képviselőitől kaptunk. Lelkész
asszonyok részéről nagyfokú keserűséget érzek, Rimfel plébános úrnál pedig nem értem, hogy
hogyan tudta ennyire nem komolyan venni a kérdőívet. Több kérdésre gyakorlatilag nem
adott választ.
Azt érzem a lelkész asszonyoknál, hogy nyitottak lennének.
Arra is kíváncsi lennék, hogy kinek mi a véleménye, ezzel az egyébként nagyon komoly
témával kapcsolatban.
11 Dr.Haragh László: az előterjesztés bevezetője említi, hogy az elmúlt 24 évben városunk nem
foglalkozott még ilyen formában az önkormányzat és az egyházak kapcsolatával.
Első lépésre remek ez a kérdőív, először is a köszönetünket kellene tolmácsolni az egyházak
képviselőinek, hogy válaszoltak nekünk, és együttműködést mutattak.
Huszár Gábor: Nem gondolom, hogy a válaszok mögött az lenne, hogy nem vették
komolyan. Csak talán elsőre nem is tudták, hogy mit kellene beírni. Szóban ez a kapcsolat
már megvolt, de most itt van írásos módon. Hiszem azt, hogy évről évre ezen kérdőívek
sokkal tartalmasabbak lesznek.
Kardosné Kovács Márta Mária: szeretnék idézni az előterjesztésből: „Szentgotthárd Város
Önkormányzsata a jövőben is szorosan együtt kíván működni a szentgotthárdi bevett egyházi
közösségekkel. Fontosnak tartja azt a munkát amit az egyházak végeznek a szentgotthárdiak
és ezáltal Szentgotthárd Városa számára. „ Ez a lényege az egész előterjesztésnek, jövőt
illetően célszerű lenne a kérdés napirendi ponton tartása. A megyei lapban megjelent Orsós
Zoltán gondolata, melyet egy belga paptól vett át :
„Az a legnagyobb tragédia, hogy sokkal több válaszfalat húzunk föl, mint amennyi hidat
építünk. Épp ezért ne csak szimpatizánsai legyünk az egységre való törekvés gondolatának,
hanem a megvalósítói.” Azt hiszem ez a gondolat megszívlelendő.
Dr.Sütő Ferenc: valamennyi képviselő társammal egyet értek, de lehet, hogy nem volt
szerencsés kérdőív formájában megkeresni az egyházak képviselőit. Lehet, hogy
személytelennek érezték, jobbnak tartom ha leülnek és személyes kapcsolatban oszthatják
meg gondolataikat egymással.
Szeretnék arra is kitérni, hogy az önkormányzatnak valóban ökumeni szellemben kellene
működni, bár az tény, hogy legtöbben katolikus vallásúak vannak a térségben. Valahogy meg
kellene találni a közös nevezőt, ne legyenek sértődések, meg kellene teremteni az egyensúlyt.
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Dr.Dancsecs Zsolt: szeretném elmondani, hogy lehet, hogy egy kérdőív személytelennek
tűnik, és lehet, hogy egy kötetlen beszélgetés is előrébb vinné a dolgokat, de valahogy a
testület elé is kell hozni a témát, és ezt más formában nehéz megtenni. Hogy jók e a kérdések,
erről lehetne vitatkozni.
Óriási erőt látok ezen egyházközösségekben, a kapcsolat mindenképpen fontos.
Virányi Balázs: érdekesen alakul ez a beszélgetés. Jónak tartom a kérdőíveket, ezt
félreértettétek. Nyílván nem azért tettük fel ezen kérdéseket, hogy irattárba letéve feléjük se
nézzünk 15 évig, hanem azért, hogy következtetéseket tudjunk belőlük levonni.
Épp a legnagyobb egyház képviselőjétől kaptuk a legszerényebben kitöltött kérdőívet.
Ugyanakkor a lelkész asszonyok által leírtakból az jön le, hogy együttműködést várnak
tőlünk.
Dömötör Sándor: azt hiszem már minden elhangzott a témával kapcsolatban, a
legfontosabbnak én is azt tartom, amit Márti elmondott. Az egyházakkal való kapcsolatot
mindig napirenden kell tartani, évente megismételve láthatnánk az eredményeket is.
Többször jeleztem már az elmúlt időszakban, hogy a református és evangélikus közösség
némileg sérelmezte, hogy a nemzeti ünnepeken nem volt ökumenikus istentisztelet. Igaz,
hogy zömével a katolikusok vannak. Az lenne a szerencsés, ha ez a jövőben megvalósulhatna.
12
Hiszen minden egyház képviselője részt vett intézményeinnk avatásánál ill. átadásánál,
emelve a színvonalat.
Dr.Sütő Ferenc: szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy én azt nem mondtam, hogy a
római katolikus vallásúakon kívüli más vallásúak nem azonos jogú lakosai városunknak,
hanem pont azt mondtam, hogy az ökumeni szellemében kell keresni az együttműködési
lehetőségeket, és ha ennek az egyik útja az, hogy a nemzeti ünnepeink ökumenikus
istentisztelet vagy szertartás keretében történjenek, vagy például az idősek napja akkor ezt az
utat kell járni.
Virányi képviselő úr által elmondottakra is szeretnék reflektálni. A partneri viszony lényege,
hogy egynrangú felek vagyunk. És lehet, hogy ezt az egyenrangúságot nem érezték a kérdőív
kapcsán, „megint egy kérdőív, kikérdeznek bennünket” vagy „nem tekintenek minket
egyenrangú félnek”. Lehet, hogy azért töltötték ki ilyen formán, ahogy. Ezért is mondtam,
hogy a személyes találkozás jobb az ilyen esetekben.
Huszár Gábor: az első évet kivéve, minden évben az október 23-i városi ünnepség mindig
ökumenikus volt. Az augusztus 20-i ünnepség, egy különleges helyzet Szentgotthárdon,
hiszen nem csak az államalapítás, hanem a város búcsúja is, a várossá nyilvánítás évfordulója
is. Ráadásul a legnagyobb templomunk szentelésének a napja is. Ezért van az, hogy nagyon
nehéz az ünnepségsorozatot úgy megszervezni, hogy egy ökumenikus istentisztelet is
beleférjen. Látom nincs több hozzászólás, érdemes volt a testület elé hozni. Arra büszkének
kell lennünk, hogy nyílt képviselő testületi ülésen ilyen témát tárgyaltunk.
Amennyiben nincs kiegészítés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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4/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak és az
Önkormányzat kapcsolata című előterjesztést elfogadja. Köszönetét fejezi ki a
Szentgotthárdon működő Katolikus Egyházközségnek, az Evangélikus Egyháznak és a
Református Egyháznak az önkormányzattal való együttműködésért.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudatában van az
egyházközségek városon belüli jelentőségével és erejével és a jövőben is szeretne velük
szoros kapcsolatban maradni, velük együttműködni.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közeljövőben a
szentgotthárdi barokk épületegyüttes felújítása kapcsán különösen szoros együttműködést kér
a Katolikus Egyház képviselőitől a pályázatok előkészítésében, azok megvalósításában. A
Képviselő-testület jóváhagyja a Barokk templom építésének támogatását 5.000.000.- Ft
értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aí 2014. évi költségvetésében
2.000.000.- Ft-ot különít el a szentgotthárdi barokk templom felújításának céljaira.
-
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Határidő: az 1.) pontban a közlésre azonnal, a 2)- 3) pontokban folyamatos
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
a támogatások utalásáért Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető
4./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések végrehjatása,
eredményessége a város intézményeiben.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, kiegészítés nélkül támogatja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
15:05 órakor Takáts József megérkezett az ülésre.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
5/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtakarítási programról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

az

Önkormányzati
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményei a Helyben
központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Felkéri a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjai Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A mozi működtetésének tapasztalatai és a további feladatok
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: bizottságaink tárgyalták, elfogadásra javasolják. Üdvözöljük a SZET
Szentotthárdi Kft. igazgatóját, és a mozi jubileumával kapcsolatos legfőbb segítőjét.
-
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Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném megköszönni azt a tevékenységet amit az elmúlt
időszakban folytattak. A SZET Szentgotthárdi Kft. megtalálta azt a személyt is aki ezt a
feladatot lelkesen és hozzáértően megvalósította, ötleteivel, rátermettségével. Az
előterjesztésből pedig részletesen kiderül, hogy mi az a sok minden amit végeztek.
Huszár Gábor: a két ülés közti eseményeknél említettem, hogy nagyon sokminden történt,
de nem mindenről számoltam be. Például január 3-án az Uránia Mozi vezetésével tárgyaltam,
ill. azon gazdasági társaság igazgatójával akinek tulajdonjogában van egy olyan rendszer
működtetése amely lehetővé teszi, mondjuk a Globe Színház vagy a milánói Scala élő
adásban való közvetítését a mozi gépén keresztül. Ezzel kapcsolatban előrehaladott
tárgyalások vannak, természtesen a végleges formát a testület elé terjesztjük. Ezért kérném a
testülettől az Uránia mozival való együttműködést vegyük bele a határozatba.
Virányi Balázs: nagyon komoly, mondhatni nyakkendős rendezvényekről beszélünk, ami
megkíván egy olyan filmszínházat amivel jelenleg még nem rendelkezünk. Fontos, hogy az
ehhez szükséges infrastruktúrát megteremtsük.
Huszár Gábor: egy ilyen előadás nem nyelvfüggő.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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6/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László
Filmszínház működésének tapasztalatairól és a 100 éves mozi ünnepségsorozatról az
üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft beszámolóját megismerte, azt elfogadja. Köszönetét
fejezi ki mindazoknak akik a megemlékezés kapcsán munkájukkal segítették annak sikerét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Csákányi László Filmszínház további utakat keressen és egy többfunkciós, modern, közösségi
tere legyen Szentgotthárdnak, ahol a társművészetek is megjelenhetnek. Ehhez az elkészült
tervek alapján a szükséges engedélyezési eljárásokat le kell folytatni és az épület előterében a
tervek szerinti átalakításokat el kell végezni. Ehhez az önkormányzat a finanszírozást
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
a SZET Kft ügyvezetője
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
- 15 3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a filmszínházat
üzemeltető SZET Szentgotthárdi KFT-t hogy a filmszínházban a következő változtatásokat
haladéktalanul készítse elő és végezze el:







egy pénztárgép beszerzését,
egy weboldal létrehozását,
az internet alapú jegyfoglalás lehetőségének megteremtését,
a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek megszámozását,
kéthetes ciklusú műsor-összeállításra való átváltást.
együttműködés aláírását a budapesti Uránia Filmszínhzázzal

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: SZET Szentgotthárdi Kft ügyvezetője
2./ Napirendi pont:
A Rendelőintézet kérelme
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság támogatta ezt az előterjesztést. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
15
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
7/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2013.számú határozatát
úgy módosítja, hogy a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011. pályázat keretében az 1 fő
projektmenedzser alkalmazása csak a megvalósítás időszakára, határozott időre, 2013.
09.01. időponttól 2015. 08.31. időpontig tart.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Csiszár Judit intézményvezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd
kérelmét támogatja és engedélyezi az intézmény létszámbővítését a TÁMOP -6.1.2-11/3 2012-0011. kódszámú pályázat keretében 1 fővel – koordinátor - határozott időre,
2014.01.01. időponttól a projekt fenntartási időszak végéig, azaz 2018.08.31. időpontig,
azzal, hogy a projekt megvalósítás időpontjáig (2015.08.31.) az alkalmazás költségeire az
elnyert pályázati támogatás nyújt fedezetet.
A Rendelőintézet Szentgotthárd létszáma ezzel 2014. január 01. időponttól 34 főre változik.

-
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Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Csiszár Judit intézményvezető
3./ Napirendi pont:
Rábatótfalui Sportegyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, és támogatják. Egy régóta húzódó felújításról
van szó, az egyesület nyert támogatást, ennek az önrészét kéri a testülettől.
Kardosné Kovács Márta Mária: egy javaslatunk lenne, miszerint a műszaki iroda felügyelje
ezt a felújítást, nyújtson segítséget a munkálatokban.
Huszár Gábor: ezen kívül volt még a bizottágnak javaslata, ami a pálya melletti 200 m2-es
területre vonatkozik, meg kell vizsgálni, hogy ezt a területet miként és milyen összegért
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lehetne megvásárolni. Amennyiben nincs több kiegészítés, szavazás következik a javaslatokat
is figyelembevéve.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
8/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalu
Sportegyesület kérelmét támogatja, a sportöltöző felújításához 2.500.000,- Ft-ot biztosít
azzal, hogy ennek feltétele egy olyan támogatási megállapodás megkötése, amely
részletezi a támogatásból megvalósítandó feladatokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportpálya mellett
található, a kérelemben javasolt kb. 200 m2 terület megszerzésével elvben egyetért, ennek
részleteit ki kell dolgozni és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A felújítás műszaki ellenőrzésébe a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
városüzemeltetése kapcsolódjon be, továbbá nyújtson szakmai segítséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Rábatótfalui Sportegyesület
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
4./ Napirendi pont:
Köztéri wi-fi hálózat kialakítása.
-
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta és egybehangzóan támogatták.
Virányi Balázs: a mi bizottságunkban egyben lett feltéve a szavazás, így nem tudtam
másként szavazni. Magával a belvárosi wi-fi rendszer kiépítéssel nem értek egyet, csaknem
fél millió forintot elköltünk egy olyan rendszer kiépítésére, mely csak a szűken vett központot
fedné le néhány antennával. Ugyanakkor a telefonos applikáció lényege, hogy a
mobilhálózatról is tud működni. Ezért feleslegesnek tartom a wi-fi kialakítását. Arról nem is
beszélve, hogy ennek a rendszernek a jövőben terjeszkednie is kellene, és ez annyiszor 4500 000 forintot fog jelenteni, ahányszor terjesztjük. Miközben teljesen felesleges, mert a
mobilinternet hálózat van már annyira kiterjedt, hogy ezen keresztül használják az
applikációt, hiszen a legtöbb mobilcsomagban már benne van tulajdonképpen ennek is a díja.
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A turisták szerintem ilyen szinten már tájékozodtak. Egyszerűen feleslegesnek tartom a
belvárosi wi-fi kiépítését, épp ezért javaslom, hogy bontsuk ketté a határozatot, és majd
szavazzunk külön.
Huszár Gábor: természetesen van erre lehetőség. Vannak kevés műszaki érzékkel megáldott
turisták is, akik egy egyszerű wi-fi kapcsolatot sokkal szívesebben használnák, mint a
hálózatot. Két részletben teszem majd fel a szavazást.
Dr.Haragh László: én azt látom, hogy például a fiatalok ott igyekeznek utazás közben
megállni ahol szabad wi-fi van. Mi annak idején úgy döntöttük, hogy az idegenforgalom
irányába nyitunk, ez a fejlesztés beruházás szempontjából nem akkora összeg, hogy ne férjen
bele a költségvetésünkbe. Én mindenképpen támogatnám a fejlesztést. A tapasztalat is azt
mutatja, hogy van erre igény. A város turisztikai attrakciói a belvárosban vannak. Így az ilyen
típusú igényeket ki tudjuk szolgálni. Gyakorlatilag pár százezer forintról szól a vita, ezt a
gesztust a városnak meg kellene tenni.
Huszár Gábor: elvekről van szó, van aki azt mondja, hogy meghaladja a kor hamarosan ezt
az elérést, mi egy ingyenes hozzáférést próbálunk meg biztosítani. Hiszem azt, hogy a
fejlődés iránya az amit Virányi képviselő úr mond, a valóság viszont az, hogy most legyen
mindenkinek lehetősége ilyen elérésre. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás
következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 1 nem ill. 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
9/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a belvárosi WI-FI hálózat kiépítésének
költségét a 2013. évi idegenforgalmi alapból fennmaradt összegből (794.000,- Ft)
biztosítsa.
2) Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a térségi turisztikai honlap telefonos alkalmazása elkészítésének
költségét a 2013. évi idegenforgalmi alapból fennmaradt összegből (794.000,- Ft)
biztosítsa.
Határidő: azonnal, kiépítésre: 2014. év tavasz
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
5./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 26.hrsz-ú ingatlan ( Polgármesteri hivatal épülete ) tulajdonjoga átvételi
szándékának a megerősítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11.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: bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
10/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 26.hrsz-ú
Polgármesteri Hivatal megnedvezésű ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzata részére
történő ingyenes tulajdonba adását a Kormány 1762/2013. (X.25.) Korm. határozatában
szereplő feltételekkel tudomásul veszi és elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza Szentgotthárd
város polgármesterét az MNV Zrt által szerkesztett szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
6./ Napirendi pont:
Hozzájárulás folyószámla- és munkabérhitel megkötéséhez.
Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság elfogadásra javasolja. Nyilvánvaló, hogy ezt a hitelt csak akkor
vesszük igénybe ha átmeneti likviditási problémák jelentkeznek. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
11/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla
igénybevételét rendeli el. A hitelt az OTP Bank Nyrt-től veszi fel az Önkormányzat

hitel

A hitel célja: folyószámla hitel
A hitel összege: max 150 millió Ft
A hitel célja: munkabér hitel
A hitel összege: maximum 20 .millió Ft
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja
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 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét
(helyi adó, gépjárműadó, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak a hitel
fedezetéül történő engedményezését
 valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezését
 bank által előírt egyéb jogi biztosíték
 felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Gazdasági
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás
alá.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a
Polgármesternek, hogy az 1/ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon,
és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
7./ Napirendi pont:
A települési önkormányzatok adósságának 2014.évi adósságátvállalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság egybehangzóan javasolta, mind a 7 javaslatot elfogadni.
Kardosné Kovács Márta Mária: tudjuk, hogy az önkormányzatok teljes adósságállományát
átvállalja a kormány 2013.évi határozati értelmében, Szentgotthárd város önkormányzatának
egy minimális adóssága kerülhet ebbe bele, az Arany János Iskolával kapcsolatban fennálló
hitel és egy lízing szerződésünk. Összesen körülbelül ez 2,8 millió forintnyi. Ezen felül a
városnak nincsen olyan adóssága mely ebbe bekerülhetne.
Huszár Gábor: ha elnökasszony nem mondja, akkor én is említettem volna, hogy az
önkormányzatnak szigorúan vett adóssága nincs, a fürdő hitele nem az önkormányzaté.
Most erről a két kisebb összegű adósságátvállalásról fogunk szavazni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
12/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testület Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1.számú
melléklete szerinti nyilatkozatban foglaltakat megismerte.
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Határidő: 2014. január 28.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
8./ Napirendi pont:
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végelszámolása.
Előadó:Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kardosné Kovács Márta Mária: némi változtatást eszközölnék ami gyakorlatilag csak
formai, az 1. és a 2. pontot összevonnánk, és így összesen 6 pont lenne.
Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb kiegészítés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
13/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti OKV kötelezettségeket tudomásul veszi és a PTK 72.§ (3)
bekezdése szerinti kezesi felelőssége alapján rendezi és ennek érdekében 18 millió
forintot különít el a 2014. évi költségvetésében.
2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának épviselő-testülete
- felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.) pont szerinti 18 millió Ft
pénzügyi fedezetéről a 2014. évi költségvetésben
- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat „végelszámolás alatt” a
vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően felosztott vagyona kiadásának időpontját
a Cégbíróság által a vállalatot törlő végzését követő legkésőbb 15 napon határozza
meg.
- úgy dönt, hogy az ÖKV v.a. törlésre vonatkozó változásbejegyzési kérelmét a
végelszámoló a mellékletekkel együtt a Cégbírósághoz benyújtsa
- egyetért azzal, hogy a cég iratainak elhelyezéséről a végelszámoló akként
gondoskodik, hogy megállapodás alapján-ellenszolgáltatás nélkül – az iratok
kezelését, őrzését akként látja el, hogy a feladat ellátásával a 100%-os tulajdonát
képező SZET Szentgotthárdi Kft-t (Szentgotthárd, Füzesi u.8.) bízza meg.
- felkéri a végelszámolót, hogy a Képviselő-testület ülésein (havonta) számoljon be
a végelszámolás menetéről.- Egyúttal úgy dönt,hogy az ÖKV v.a. végelszámolóját
Harti KFT képviseletében Zsigovits Lászlóné végelszámolót a Cégbíróság törlést
elrendelő határozatát követően a vagyon kiadásának időpontjával felmenti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
22

23

9./ Napirendi pont:
A pályázati támogatást nyújtó szervezetek és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatíró csoportja közötti kapcsolat.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az előterjesztés átfogó képed
ad a csoport munkájáról. Amennyiben nincs kérdés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
14/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A pályázati támogatást nyújtó
szervezetek és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatíró csoportja közötti
kapcsolat” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

10./ Napirendi pont:
Bérlakás gazdálkodás felülvizsgálata.
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: belső ellenőri jelentés a bérlakás gazdálkodásról. Mindkét bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
15/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bérlakás gazdálkodás
felülvizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja.
Határidő:
a közlésre azonnal
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
11./ Napirendi pont:
3/2013.(II.28.) 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, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról.
12./ Napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletét
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
13./ Napirendi pont:
Szociális rendelet módosítása.
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 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 3/2014 . (I.30.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az
egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
14./ Napirendi pont:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata.
Előadó: Dr.Dancsecs zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Labritz Béla: próbálom nagyon röviden vázolni a legfontosabb dolgokat. Azt gondolom,
hogy amíg az országban vannak olyan városok ahol most teszik ki a zöld szigeteket, addig mi
már arra készülünk, hogy egységesítsük őket, és beolvasszuk a szelektív gyűjtés rendszerébe.
Arról van szó, hogy azokra a helyekre kell helyezni ezeket a zöld szigeteket, ahol az átmenő
forgalom nem érinti, ill. azon komponenseit begyűjtsük melyekre már nincs szükség, hiszen a
lakossági hulladékgyűjtés már olyan szinten van, hogy konkrétan csak az üveghulladék
gyűjtését kell valamilyen formán megoldanunk. Úgy látjuk, hogy felnőttünk a feladathoz,
megfelelő módon történik a szelektív gyűjtés.
Amit még fontosnak tartok elmondani, csak az olyan hulladékot helyezzük el az ilyen
gyűjtőkbe amik oda valók.
A legfontosabb információ, a szelektív gyűjtés nem kerül pénzbe.
A komposztáló edények regisztrációja nem szűnt meg december 31-vel, még gazdára vár
jónéhány edény. Nyugodtan igényelhetnek több edényt is. Szentgotthárd ebben is élen jár.
Huszár Gábor: egy mondat kimaradt, a szelektív gyűjtés Szentgotthárdon ingyen van, azért,
mert ilyen szerződést kötüttnk a Mülex-szel.
Dr.Dancsecs Zsolt: a nézők biztosan nem látják az előterjesztést, ezért is fontos, hogy
beszéljünk róla. Arról van szó, hogy a mostani hulladékgyűjtő szigetek, ahol papír, műanyag
ill. üveg hulladék elhelyezésére van jelenleg lehetőség, át fognak alakulni. És ahol most
hulladékgyűjtő szigetek vannak, ott egy edény marad, mely üveghulladék gyűjtésére szolgál.
Huszár Gábor: élen járunk azokkal a rendeletekkel, melyeket országos szinten most
kezdenek bevezetni. Viszont a sajtó képviselőitől szeretnénk kérni, hogy a 3. oldalon felsorolt
gyűjtési pontok jelenjenek meg, hogy lehessen látni a változást. Amennyiben nincs több
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 4/2014. /I.30./ önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet módosításáról.

15./ Napirendi pont:
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasollja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
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A képviselő-testület 8 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 5/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletét
a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati
rendelet módosításáról.
16./ Napirendi pont:
Máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna hálózatának építéséhez szükséges ingatlanok
tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: ez az előterjesztés azért van itt, mert bízunk abban, hogy hamarosan
kihirdetésre kerül a nyertes pályázat. Jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
16/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a máriaújfalui városrészen
tervezett, a máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna hálózat építésének megvalósítása
érdekében egyetért a következő ingatlanok megvásárlásával:
- a szentgotthárdi 2722.hrsz-ú 14.0 m2 területű ingatlan megvásárlásával az Előterjesztés
1. számú melléklete szerinti szerződés alapján,
- a szentgotthárdi 2827/3.hrsz-ú magánútban az önkormányzat tulajdonszerzésével az
előterjesztés 2.számú melléklete szerinti szerződés alapján.
- a szentgotthárdi 2891/1 hrsz-ú ingatlan Földhivatali megosztása szerint érintett 83.0 m 2
terület megszerzésével és a 2876.hrsz-ú közúthoz csatolásával az Előterjesztés 3.számú
melléklete szerinti szerződéssel.
Határidő: azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a máriaújfalui városrész
szennyvízcsatorna hálózat építésének megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy a
szentgotthárdi 2968.hrsz-ú volt Tűzoltószertár ingatlan kisajátiítását kezdeményezze az
Előterjesztés 4. számú mellékletében írottak alapján.
Határidő: azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
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17./ Napirendi pont:
Sztg. 0564 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: többször volt már előttünk, legelőször az októberi testületi ülésen. Akkor úgy
döntöttünk, hogy kell egy értékbecslés, és meg kell vizsgálni, hogy ennek az elhagyott
agyaggödörnek van e még értékesíthető anyagmennyisége. Kiderült, hogy itt közel 100 millió
forint értékű értékesíthető építőanyag van, csak a homok 68 millió forint körüli értéket
képvisel. Erre tekintettel nem értékesítenénk ezt a területet.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
17/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0564 hrsz-ú, legelő, szántó,
kivett anyaggödör megnevezésű, 1 ha. 8564 m2 területű, 37,25 AK értékű külterületi
ingatlant a kitermelhető nyersanyag mennyiségére tekintettel nem értékesíti, továbbá felkéri a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 239/2012. számú határozat 3. pontja
és a 280/2012. számú határozat 2. pontja alapján értékesítésre felkínált külterületi ingatlanok
közül a fenti ingatlant törölje.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Kocsis Balázsné kérelme.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: tulajdonképpen a Hársas-tó környéki terület és az ott létesítendő büfével
kapcsolatos előterjesztés. Mindkét bizottság részletesen tárgyalta, és elfogadásra javasolja az
1-3.pontokat.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
18/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hársas – tónál lévő
szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként egyetért azzal, hogy az
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ingatlanon egy darab, legfeljebb 20 nm hasznos alapterületű
kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű épület és egy 30-40 fő befogadására
alkalmas fedett – nyitott esőbeálló épület építhető fel melyeket Szentgotthárd
Város Önkormányzata építi fel és a kereskedelmi/vendéglátó épületet bérbeadás
útján hasznosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a
településképi bejelentési eljárásról szóló 40/2013.(XII.19.) számú önkormányzati
rendelet hatályának kiterjesztését a Hársas-tó környezetében levő telkekre –
ehhez a szükséges rendeletmódosítás elkészítését is elrendeli.
Határidő: 2014. február
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja A Hársas
– tó környezetének Rendtartását az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
19./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése.
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 az 1.pontot. Mert nem érkezett
érvényes ajánlat.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
19/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 15.
fszt. sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított
üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83
m2 alapterületű üzlethelyiséget nem értékesíti.
Az ingatlanok hasznosítására a társasház engedélyezett tervek szerinti homlokzat felújítását
követően visszatér.
Határidő: közlésre azonnal
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Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
20./ Napirendi pont:
Termelői Piac földhasználati jog alapítása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26.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 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
20/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, kivett épület udvar megnevezésű ingatlanra
földhasználati jogot alapít az ingatlant használati megállapodás alapján már használó RA-HUMI 2012. Kft javára az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, „önálló ingatlan létesítésére,
valamint földhasználati jog alapítására” vonatkozó Szerződés szerint. A megállapodás
Önkormányzat részéről történő aláírására felhatalmazza. Dr. Reisinger Richárd
alpolgármestert.
Határidő :a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
21./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem (Szabóné Offner Gabriella).
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27.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 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
21/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 2. sz. alatti társasházban lévő, összesen 3,2 m2 területű, Társasházi alapító
okiratban 08 és 09-es számmal jelölt WC és Mosdó helyiségek Szabóné Offner Gabriella
egyéni vállalkozó, 9970 Szentgotthárd, Petőfi S. u. 46. szám alatti lakos számára történő
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értékesítéséhez, amennyiben a társasházi közgyűlésen a tulajdonostársak többsége is az
értékesítés mellett dönt. A vételár a VÉ-KO INVEST Kft. által 2013.07.29-én készített
Forgalmi értékbecslésben szereplő 153.235.-Ft-nál kevesebb nem lehet.
A Képviselő-testület hozzájárul az értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi alapító okiratának
módosításához, valamint a vételár társasház számlájára történő befizetéséhez, amennyiben
valamennyi tulajdonostárs a rá eső vételárról lemond a társasház javára. Az Alapító Okirat
módosításához szükséges aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
22./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával kapcsolatos többletmunkákhoz szükséges önerő
biztosítása.
Előadó: Dr.Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 28.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs kiegészítés,
szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
22/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Tótágas Bölcsőde
épületének felújításával kapcsolatban felmerült, az Előterjesztés 1.sz. melléklet szerinti
többletmunkákhoz szükséges önrészt 2.953.179,- Ft összegben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
III. EGYEBEK
Dömötör Sándor: év elejére való tekintettel gyűjtöttem egy csokor lakossági észrevételt,
aminek egy részét már Fekete úrral áttárgyaltam. Az első ilyen a Kilián utca jobb oldalán
lakók jelezték, hogy az udvarról ill. a ház felől nem tud elfolyni a nagyobb mennyiségű
csapadék, mivel az út már lényegesen magasabban van.
Az István király utca végén, a Kossuth Lajos utca folytatásánál kérték, hogy fessünk vagy
festessünk fel egy gyalogátkelőt, mert főleg a reggeli és az esti órákban a kanyarodó autók
nem nagyon veszik figyelembe az ott közlekedő gyalogosokat.
Harmadik dolog ami szintén a közlekedéssel kapcsolatos, egyes autósok szerint a
gimnáziumnál található tükör állítólag vak.
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Szintén közlekedés, amikor a liget beruházását végeztük, akkor nem voltunk eléggé
körültekintőek, mert a buszmegállóhoz jó lett volna egy tájba illő fedett buszvárót építeni.
Mert sokan azt kifogásolják, hogy a délutáni órákban 15-16- an is ott várakoznak, kérésük
lenne, hogy ott egy fedett buszváró létesüljön.
Az elmúlt két hétben volt egy nagyon szeles időszak, mikor is észrevettem, hogy az
épületünkön néhány kúpcserép el van mozdulva a templom felé eső részen, és nem szeretnénk
ha az erre közlekedőket valamilyen baleset érné.
És végül szintén egy lakossági jelzéssel zárnám. Több olyan utca van Szentgotthárdon ahol az
első házak falán nem látható utcanévtábla. Nem tudom kinek a feladata lenne ezek pótlása.
Huszár Gábor: a hóeltakarítással kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Tudtok,
hogy jön a hó, és azt kértek igazgató úrtól, hogy az előző évek gyakorlatát elfelejtve,
próbáljunk meg alásózni, mielőtt jön a hó. Ez meg is történt, főként a kritikus szakaszokon.
Én vasárnap délelőtt azt tapasztaltam, hogy a város a lehullott hómennyiség ellenére is
viszonylag jól járható, köszönet ezért a SZET Szentgotthárdi Kft-nak. Ezzel nem azt akarom
mondani, hogy maradéktalanul meg vagyunk elégedve, de jól végezték dolgukat.
Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm képviselő társaimnak az aktív részvételt,
a hivatal munkatársainak azt a munkát amit az ünnepek alatt és után folytattak. Reméljük,
hogy hosszú évek után februárban olyan költségvetést tudunk elfogadni mely egyetlen forint
mínuszt sem fog tartalmazni.
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:57 órakor
bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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