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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-24/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 09-én 

10:46 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

    Dömötör Sándor 

    Vadász József, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

    Dr. Gábor László irodavezető  

Doncsecz András műszaki ügyintéző,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Távol vannak:  Virányi Balázs, 

     Labritz Béla képviselők. 

 

    

 

 Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli nyílt ülést 

megnyitja.  

Javasolja felvenni a nyílt napirendi pontok közé a „2014. évi jubileumi keret kiegészítése” ill. 

a „Török testvérvárosi kapcsolatok előkészítése” című előterjesztéseket. 

Javasolja, hogy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd 

Városért” kitüntetésre”című előterjesztés. 
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A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

172/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „2014. évi jubileumi keret kiegészítése” ill. „Török testvérvárosi kapcsolat előkészítése” 

című előterjesztések megtárgyalását. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg 

„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre” című előterjesztést. 

 

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: 

 

1./ Napirendi pont: 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Megyei fejlesztési programhoz projektjavaslatok. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 3.számú melléklet 

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

 

3./ Napirendi pont: 

A Járási és Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 4.számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Ebek ideiglenes elhelyezésére állatmenhely kialakítása Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

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

 

5./ Napirendi pont: 

SZEOB Tótágas Bölcsőde udvarán térkő burkolat készítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

A szentgotthárdi vízellátó rendszeren javítások megrendelése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

2014.évi jubileumi keret kiegészítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Török testvérvárosi kapcsolatok előkészítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

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

 

 

 

 

1./ Napirendi pont: 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: az előző testületi ülésen úgy döntöttünk ezen témában, hogy nem támogatjuk 

a szakszolgálat elhelyezését. Törvényi kötelezettségünk a hely biztosítása. Jogi bizottság 

javaslata szerint 2015. május 30-ig biztosítsuk az épületet, úgy, hogy addig a gondozóház 

felújításával kapcsolatos terveket el kell készíteni, és engedélyes tervekkel kell már május 30-

ra rendelkezni. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: javasolnám azt is, hogy már a közbeszerzést is bonyolítsuk 

le arra az időre. 

 

Huszár Gábor: akkor ezt külön pontban fogalmazzuk meg. 

 

Dömötör Sándor: és a jelenlegi helyiségüknek mi lesz a sorsa? Köztudott, hogy az orvosi 

rendelő tetőterében működnek.  

 

Huszár Gábor: szerintem továbbra is használják a civilek. Közösségi tér marad. 

Amennyiben nincs több kérdés ill. kiegészítés, szavazás következik. 

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

 

173/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 161/2014. számú 
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határozatát hatályon kívül helyezve - TÁMOGATJA a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében (9970 

Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) kerüljön 

elhelyezésre, azzal, hogy a bérleti jogviszony 

- határozott ideig, 2014.09.01.- 2015.06.30-ig jön létre azzal, hogy ez az időtartam 

legfeljebb egy évvel meghosszabbítható,  

- a használat során felmerülő rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli, 

- az ingatlan használatáról külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal. 

Ezzel egyidejűleg a 161/2014. számú határozatát visszavonja. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 

Szentgotthárd, rany J. u. 3. alatti ingatlanra 2015. 06. 30-ig készüljenek  tervek a 

Gondozóház felújítására vonatkozóan, és el kell indítani az engedélyeztestési ill. a 

kialakításhoz szükséges közbeszerzési eljárásokat. 

  

Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: 2014. augusztus 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

2./ Napirendi pont: 

Megyei fejlesztési programhoz projektjavaslatok. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 3.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, tett javaslatot is. Többek között azt, hogy a 

Muravidék legalább olyan szinten jelenjen meg a programban, mint a burgenlandi 

kapcsolatok. A nemzetiségek képviselet ugyanúgy, ill. az esélyegyenlőségi program is 

szerepeljen a megyei fejlesztési tervben. 

 

Dömötör Sándor: akkor ami az 1. számú mellékletben szerepel azt teljes mértékben visszük?  

 

Huszár Gábor: igen, abban minden benne van. Ezt először Körmenddel, Vasvárral és 

Őriszentpéterrel kell elfogadtatnom, így bekerülhet a hármas régió fejlesztési tervébe, és ha 

bekerül akkor azt még keresztül kell vinni a megyei fejlesztési terven. 

  

10:51 órakor Somorjainé D. Zsuzsanna távozott a teremből. 

 

Dömötör Sándor: ezt értem, arra irányult a kérdésem, hogy az 1. számú melléklet minden 

pontja szerepelni fog majd? 

 

Huszár Gábor: igen.  

 

Dömötör Sándor: ez így nem teljesen szerencsés, szerintem túl sok. 

 

Huszár Gábor: valóban sok párhuzamot tartalmaz. 

 

10:55 órakor Somorjainé D. Zsuzsanna visszatért a terembe. 
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Dr. Haragh László: a magyarlakiaknak van egy vendégházuk fent a hegyen, nem lehetne ezt 

valamilyen módon megszerezni a városnak?  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: úgy tudom az a nemzeti park kezelésében áll. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 - 
 

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

 

174/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei stratégiai program 

keretében az Előterjesztés melléklete szerinti javaslatokon túl az alábbi projekteket/fejlesztési 

célokat javasolja meghatározni Szentgotthárd város részéről: 

- a Muravidék mint a fejlesztés során figyelembe veendő partner azonos szinten jelenjen meg, 

mint a burgenlandi kapcsolat, kapjon nagyobb hangsúlyt a nemzetiségek képviselete, továbbá 

az esélyegyenlőségi programra is legyen figyelemmel a tervezet.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

3./ Napirendi pont: 

A Járási és Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 4.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: a bizottsági ülésen már elhangzott, hogy a pályázó az MNV Zrt. lesz.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 
 

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

 

175/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

tulajdonos Magyar Vagyongazdálkodási Zrt. a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

használatában álló Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. kolostorépületet épületenergetikai 

felújítására pályázatot nyújtson be a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági 

beruházásai” című pályázati konstrukció (KEOP-2012-5.6.0) keretében. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont keretében meghatározott pályázat benyújtásához azzal 

járul hozzá, hogy az Önkormányzat a projekt keretében tervezett fejlesztéseket a 

pályázati projekt benyújtása előtt megismerhesse.  
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Ebek ideiglenes elhelyezésére állatmenhely kialakítása Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, túlzottnak tartja a költségbecslést. Javasolta, hogy 

maximum 8 millió ft-ból valósuljon meg a menhely kialakísa, szeptember 30-ig. 

 

Dömötör Sándor: ha ez a létesítmény megépül, akkor az önkormányzat tuljadona lesz?  

 

Huszár Gábor: természetesen. 

 

Dömötör Sándor: akkor a jövőben keletkezik majd fenntartási költség amivel nekünk 

számolni kell. Továbbra is a Cziráky Zoltán fogja ezt a tevékenységet végezni? Vagy ez már 

részletkérdés? 

 

Huszár Gábor: nem részletkérdés, folyamatos tárgyalásban vagyunk. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

176/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2014. határozatának 

megfelelően a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező szentgotthárdi 

0211/1 hrsz-ú ingatlan egy részén létrehozandó állatmenhely több építési ütemben történő  

kialakításához és megvalósításához 2014. évben  8 millió  Ft erejéig  forrást biztosít a 2014-re 

kapott  500 millió Ft-os keret terhére. Ebből az összegből el kell érni azt a készültségi fokot, 

melynél a Szentgotthárdon befogott ebek elhelyezése és szükséges tartása lehetővé válik.  

 

Elvégzendő munkák, nevesítve : területkivonás, kútfúrás, szennyvízkezelés megoldása, 

kerítés építése a kenelek és kiszolgáló épület kialakítása a megadott összeg mértékéig. 

2014. szeptember 30-ig a telep kialakításának meg kell valósulni. 

 

Határidő: az előkészítések megkezdésére  azonnal  

 Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5./ Napirendi pont: 

SZEOB Tótágas Bölcsőde udvarán térkő burkolat készítése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és azt javasolta, hogy az 500 millió Ft-os keretünk 

terhére valósuljon meg a beruházás, készüljön el szeptember 1-ig, ill. a költségeket kérjük 

újrakalkulálni. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

177/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2014. évre kapott 

500 millió Ft-os keret terhére 7.5 mFt-ot a Bölcsőde térkő burkolatának építéséhez és a 

használaton kívül levő központi fűtés kéményének lebontásához átcsoportosításra kerüljön. 

A munkálatok befejezésének határideje: 2014. szeptember 01. 

A térkő burkolat építésének költségeit ezzel egyidejűleg kési a Képviselő – testület újra 

átszámolni. 

 

Határidő: az előkészítések megkezdésére  azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6./ Napirendi pont: 

A szentgotthárdi vízellátó rendszeren javítások megrendelése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elmúlt évben az idei 

pénzünk mi már elköltöttünk a farkasfai ivóvízminőség javítási programra. Kötelességünk ezt 

a pént most idetenni. Azt a tájékoztatást kaptuk, hjogy idén több beruházás nem várható. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

178/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testület hozzájárul, hogy szentgotthárdi 

vízrendszeren fellépett hibák kijavításának önkormányzatunkra eső része, 677.600,- Ft + Áfa 

+ 1.108.800,- Ft + ÁFA – az összes költségm56.2 % - a összeg -  a 2013. évi pénzmaradvány 

terhére kerüljön kifizetésre.  

Ha az év további részében szükséges lesz még felújítás, akkor arról előzetes részletes  

tájékoztatást és költségszámítást kell kérni  a Vasivíz Zrt.-től. 

  

Határidő: az előkészítések megkezdésére  azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6./ Napirendi pont: 

2014.évi jubileumi keret kiegészítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja amennyiben nem nyer a 

LEADER pályázat. Javasolja tovább, hogy a Kilátó kiadvány megvalósítását bízzuk a 

társulásra. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület a határozat 1.pontját 6 igen – 1 tart., 2. és 3. pontját 7 igen – 0 nem 

arányú szavazással fogadta el. 

 

179/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi jubileumi keret 

kiegészítésére további költségvetési keretet biztosít legfeljebb 9.500.000,- forint mértékig 

a 2013. évi pénzmaradvány terhére azzal, hogy amennyiben a LEADER pályázat pozitív 

elbírálást nyer, az abban elszámolható kiadásokkal csökken ez az összeg. 

 

2. A Képviselő-testület a KILÁTÓ turisztikai kiadvány megvalósításának költségeit (bruttó 

1.384.000,- Ft) a LEADER pályázat kedvezőtlen elbírálása esetén javasolja a Kistérségi 

Társulás elé terjeszteni.  

3. A Képviselő-testület a Történelmi Napok és Kárászy Szilvia harangjáték koncertjét 

megörökítő film elkészítésének költségeit (bruttó 1.11.250,- Ft) az 1. pontban 

meghatározott összegen felül támogatja a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

7./ Napirendi pont: 

Török testvérvárosi kapcsolatok előkészítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Igazából jelenleg még csak 

egy szándéknyilatkozat aláírásáról lenne szó.  

 

Dr. Haragh László: szeretném elmondani, hogy ott kell barátokat keresnünk ahol vannak. A 

magyar egy türk nyelven beszélő nép, rokonnépünk a török. Támogatnám a kapcsolat 

kiépítését.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

 

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

 

 



9 

 

 

180/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy hivatalos 

kapcsolatfelvételre kerüljön sor Szentgotthárd Város Önkormányzata és Dilovasi törökországi 

város között az Előterjesztés 1. számú mellékletét képező Szándéknyilatkozat aláírásával. A 

Képviselő-Testület felhatalmazza Huszár Gábor Polgármestert a dokumentum aláírására.  

 

 
 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülést 11: 08 

órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt  

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


