Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
474-21/2014. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én
13: 35 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs,
Labritz Béla (13:42 órától),
dr. Sütő Ferenc,
Vadász József képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Meghívott vendégek :

Császár Tamás Tankerület vezetője,
Molnár Piroska intézményvezető,
Treiber Mária a sajtó képviselője.

Huszár Gábor polgármester megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „Izolai táborozás támogatása” című
előterjesztést.
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre”,
 a ” A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségének ellátása”,
 a „Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. végelszámolói tájékoztatója.”,
 a ”Tartozás egy részének elengedése”, valamint
 a” „Szentgotthárd Város Képviselő- testületének Díszoklevele” cím adományozására
javaslat.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
A képviselő-testület a napirendi pontokat 8 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az önkormányzati
bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének lehetőségeiről.
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:
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program
felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
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4./ Napirendi pont:
A SZEOB beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
SZEOB Játékvár Óvoda részére játékok vásárlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
2./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának
módosítása.
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/
3./ Napirendi pont:
Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése.
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/
4./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum álláshely kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelme ( telefonszolgáltató-váltás)
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Történelmi Napok és az Augusztus 20.-i rendezvény.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2014.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14.számú melléklet,
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
9./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi csata” kiadvány támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :16.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
10./ Napirendi pont:
ARRABO Szebadidősport Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :17.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
11./ Napirendi pont:
A Máriaújfaluiért Egyesület kérelme – autóbuszvárok megújítására.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
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Helyiség igény ( Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye )
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
13./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
14./ Napirendi pont:
6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
15./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
16./ Napirendi pont:
Sztg. 3816. hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
17./ Napirendi pont:
Közösségi kert program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához hozzájárulás.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
18./ Napirendi pont:
Izolai táborozás támogatása.
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés :25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
III. EGYEBEK
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I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik.
Május 28. és június 1. között Németországi testvérvárosunkba, Walldürnbe látogattunk, ahol
egy kisebb küldöttséggel részt vettünk a Fény és Virágfesztiválon.
Május 31-én Rátót község meghívására térségünkbe látogatott a Vörösmarty-család, akik egy
egész napos, a környéken tett kirándulás keretében megtekintették Szentgotthárd jelentősebb
épületeit, látnivalóit is.
Június 2-án a mogersdorfi városvezetéssel folytattunk egyeztető megbeszélést az augusztusi
történelmi napok rendezvénysorozattal kapcsolatban.
Aznap délután tartottuk a pedagógus napot, amelyen több kitüntetést is kiosztottunk, a
Képviselő-testület
- a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
pedagógusai közül Tóth Magda,
- a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája
pedagógusai közül Csuk Hajnalka,
- a Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógusai közül
Horváth Zsuzsanna,
- a Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai
közül Bene Krisztina,
- a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai közül Sturmné Cernyákovics Beáta
részére „A 2013/2014-es tanév PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON c. elismerést
adományozta.
- A SZENTGOTTHÁRD KÖZOKTATÁSÉRT DÍJAT Murányiné Szukics Veronika és
Zleovszki-Mayer Julianna nyerte el idén.
Idén városunk öt nyugdíjas pedagógusa részesül díszoklevélben.
- Mesics Károlyné ”Vas díszoklevelet”
- Németh István, Müller Gyula, Szabó Elekné, Szukics Gyuláné és Monek József Gyémánt
díszoklevelet kapott.
Június 3-án Fodor István, szombathelyi tankerület igazgatóval tárgyaltam, ezzel kapcsolatban
van előterjesztés is előttünk.
Június 4-én kollégáimmal, dr. Gábor László, önkormányzati és térségi erőforrások vezetővel,
Domter Judittal, valamint a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részéről Károly Andreával az
augusztusi történelmi napok programjával kapcsolatban egyeztettünk Jordán Tamás igazgató
úrral.
Ezt követően dr. Gábor Lászlóval részt vettünk az Őrség Határok Nélkül Egyesület
tájékoztató fórumán.
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Június 5-én az Ipari Park közgyűlésén vettem részt, majd délután a Csákányi László
Filmszínházban tartottunk sajtótájékoztatót a felújítási munkálatokkal, illetve az ősztől
várható alternatív tartalmak megjelenésével kapcsolatban.
Június 5. és 7. között került sor az Európa a Polgárokért programra Toplicében. Ebben a
projektben Szentgotthárd, mint partnerváros vett részt, így a szlovákiai és szerbiai partnerek
mellett a város is közel negyven fővel képviseltette magát a rendezvényen. Június 6-án egy
kerekasztal megbeszélésen vettünk részt Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólóval,
illetve Kardosné Kovács Márta képviselő asszonnyal, ahol a nemzetiségek szerepéről és
lehetőségeiről tárgyaltunk. A résztvevő csoportok Szentgotthárdra is ellátogattak, ahol a
Kistérségi Forgatag rendezvényre vártuk őket.
Június 11-én a jennersdorfi vezetőkkel, valamint Végvári János rendőr alezredes úrral
folytattunk megbeszélést , jelen volt a két térség járási vezetője is. Aktuális problémákról ill.
a jövőbeni közös munkáról beszélgettünk.
Június 12-én rendkívüli testületi ülést tartottunk.
Aznap délután a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület szervezésében megvalósult Nagyszülők
és Unokák juniálisán Dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottságának elnöke képviselte a várost.
Június 13-án, Szentgotthárdon került sor a megyei fejlesztési terv egyeztetésére.
Aznap délután ballagtak el a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskolája 8. osztályos diákjai. Mindannyiuknak sok sikert és jó tanulást
kívánunk középiskolás éveikre.
Június 14-én tiszteletemet tettem a Mária Bild-i zarándoklaton és szentmisén.
Aznap délután a Vasegerszegen megrendezett Polgárőr Napon a szentgotthárdi polgárőrök III.
helyezést értek el. Ehhez gratulálunk, munkájukhoz erőt és kitartást kívánunk.
Június 16-án az Opel Szentgotthárd Kft.-nél tárgyaltam, ezt követően pedig a III. Béla
Szakképző Iskolában. Itt történt egyeztetés a szakmaválasztásokról, tudott dolog, hogy
villanyszerelőből sokkal többet tudna felvenni az Opel Szentgotthárd Kft., mint amennyi
végzős diák van.
Délután a zsidó temetőben a Szombathelyi Zsidó Hitközség részvételével emlékeztünk meg a
holokauszt 70. évfordulójáról.
Este a Zeneiskolánál emlékzetünk meg a mártírhalált halt miniszterelnökről, Nagy Imréről.
Június 17-én, Budapesten Csicsai Dóra pályázati ügyintézővel a Honvédelmi
Minisztériumban tárgyaltunk Hende Csaba miniszter úrral a történelmi napok kapcsán.
Június 18-án dr. Gábor Lászlóval, Domiter Judittal és Csicsai Dórával szintén a történelmi
napok programjának szervezése miatt találkoztunk Jordán Tamás igazgató úrral.
Ezt követően részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
taggyűlésén, Szombathelyen.
Június 19-én tiszteletemet tettem a Hotel Lipában a Szlovén Köztársaság Államisága Napja
alkalmából megrendezett fogadáson.
Aznap délután tartott fogadóórát a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Június 20-án, Vasváron részt vettem a 3. Területi Munkacsoport ülésén.
Június 23-án Zsámpár Lászlóval és Rimfel Ferenc plébánossal a templom felszentelésének
250. évfordulója alkalmából megrendezendő programokkal kapcsolatban egyeztettünk.
Aznap ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Június 24-én a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szervezésében Szentgotthárdon
került sor a „KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak
megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyarosztrák határszakaszon” című projektet egyeztető fórumára.
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Aznap ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, majd ezt
követően fogadóórát tartottak.
Az elmúlt napokban a város minden iskolájában véget ért a tanév, lezárultak a vizsgák és sor
került a tanévzáró ünnepségekre, illetve a nevelőtestületi értekezletekre, ezzel együtt
megkezdődött a nyári vakáció. A pedagógusokat kérem, hogy használják ki a nyári szabadidőt
a kikapcsolódásra, hogy az új tanévben testileg-lelkileg feltöltődve nézzenek szembe az új
kihívásokkal. A gyerekeknek szintén jó pihenést kívánok, kiránduljanak, pihenjenek,
olvassanak sokat. A nagyszülőket pedig arra kérem, hogy vegyenek le egy kis terhet a szülők
válláról, használják ki a nyári szünidő adta lehetőségeket és töltsenek minél több időt
unokáikkal.
Emellett természetesen minden kedves szentgotthárdi és kistérségi lakosnak kellemes nyarat,
jó pihenést és jó időtöltést kívánok.
A szúnyogirtással kapcsolatban szeretnék néhány információt megosztani. Felvetődött a
bizottsági üléseken a szúnyogirtás időpontja, én ma délelőtt egyeztettem Király Lajos úrral,
aki elmondta, hogy a központi keretből Szentgotthárd is részesül, de csak a 3. körben
vagyunk. Azt jelenti, hogy ez július közepe körüli időpont. Dönetünk kellene arról, hogy ezen
az irtáson kívül, mi a saját költésügnkkön finanszírozunk e szúnyogirtást. Költsége körülbelül
500 – 700 ezer Ft között van területnagyságtól függően.
Nem gondolom, hogy erről most vitát kellene nyitni, inkább azt javaslom a szünetben
egyeztessük le.
Mindkét bizottság hosszasan tárgyalta a napirendi pontot, elég részletes anyag van előttünk.
13:42 órakor Labrit Béla megérkezett az ülésre.
Labritz Béla: polgármester úr beszélt arról, hogy elkezdődött a szünidő, a vakáció, sajnos
ezzel együtt elkezdődött köztereink rongálása is. Szinte valamennyi játszótér környékéről
érkeztek megkeresések kisgyermekes családok részéről, hogy üvegszilánkok, üvegek vannak
eldobálva, mielőtt a gyermekeket játszani engedik meg kell tisztítani a homokozót, csúszdát.
Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy figyeljenek ilyen dolgokra, a ligetet, amiért oly sokat
fáradoztunk, meg kell óvni. Sajnos ezen rongáláokat 14-15 éves gyermekek követik el, hiszen
remélhetőleg nem szolgálják ki őket szeszesitallal a szórakozóhelyeken, ezért a ligetben
fogyasztják azt el.
Kardosné Kovács Márta Mária: ebben az anyagban részletezve van az iskolabútor
beszerzés. Mindhárom iskolánk bútorzata szinte teljes mértékben meg tud újulni. Előző
testületi ülésen már döntöttünk erről, örvendetes a kezdeményezés.
A pályázatok között szerepel, hogy a térfigyelőrendszerre beadott anyagunk nem nyert, úgy
emlékszem volt arra ígéret, hogy ha nem nyer a pályázat akkor is megvalósítjuk. Ezzel
kapcsolatban kaphatnánk némi információt?
Huszár Gábor: térségünkben összesen 3 kisebb település nyert és részesül a központi
pályázatból.
Vadász József: tudomásom van róla, hogy egyes lakóközösségek ill. vállalkozók is
beszállnának ebbe a rendszerbe, ezzel nagyobb lefedettséget is tudnánk biztosítani.
8

Huszár Gábor: a vállalkozók jelzéseiről mi is tudunk. Sőt bent is vannak a körben,
egyeztettünk a rendőrséggel is.
Dr. Sütő Ferenc: ha már szóba kerültek a pályázatok, nekem is lenne kérdésem, mi a helyzet
a Máriaújfalui szennyvízberuházással kapcsolatban?
Huszár Gábor: támogatási szerződés aláírásáról nem tudok. Inkább én kérdezném, hiszen Ön
van minisztériumok közelében, hogy nem hallot e valamit.
Nekem csak az az információm van ami hónapokkal ezelőtti, és a közlönyben megjelent, hogy
a kormány kiemelt beruházásnak tekinti, de a pályázatok elbírálásában még nincs központi
döntés. Én arra kérem Önt, hogy legyen résen, és minden szálat mozgasson meg az előrelépés
érdekében.
Dömötör Sándor: A Rákóczi Ferenc utca, mióta befejeződött az iskola, péntek-szombat
esténként meglehetősen zajos. Ezenfelül az úton ill. járdán megtalálhatóak reggelente az
összetört poharak, üvegek.
Nagyon remélem, hogy a rendőrök munkájuk nagy részét a külterületen fogják végezni. Jó
lenne ha a frekventált helyekre jobban oda tudnának figyelni. Természetesen ugyanerre
kérnéma polgárőröket is, bár az ő jelenlétük állandó.
Huszár Gábor: a rendőri állomány létszáma mindösszesen 1 fővel növekedett, belső
vezénylési kérdésekről beszélünk. Mindenképpen az a cél, hogy állandó legyen a jelenlét.
Virányi Balázs: a Művelődési Ház épület kérdéséhez szólnék, folyamatos kapcsolatban
állunk Budapesttel, gov.hu-s e-mail címre küldjük a fotókat, adatokat.
A kamerarendszer kapcsán engem meglep, hogy ez már ilyen stádiumban van.
Huszár Gábor: sokszor volt már a témában egyeztetés. Jelenleg az a cél, hogy a frekventált
helyek feltérképezhetőek legyenek.
Dr. Sütő Ferenc: én a pályázati témához szeretnék még szólni. Polgármesterünk sokszor jár
Budapesten, szeretném megkérni, hogy ha a pályázattal kapcsolatban megy tárgyalni, vegye
fel velem a kapcsolatot.
Huszár Gábor: én is ezt gondoltam volna, a minisztériumot kellene a témában megkeresni.
Dr. Haragh László: az utóbbi időben és a jövőben is szinte minden héten van rendezvény,
melyet a nyugdíjasoknak szerveznek, a Gondozóház ill. a különböző nyugdíjas egyesületek.
Kérnék, hogy látogassák ezen rendezvényeket.
A szervezők munkáját pedig szeretném megköszönni.
Kardosné Kovács Márta Mária: a kamerarendszerral kapcsolatban szeretném elmondnai,
hogy a Mártírok út baloldalán lévő egyik társasház jelezte szándékát e tekintetben, jelzem
feléjük, hogy kit keressenek meg az ügyben.
Virányi Balázs: csak válaszolnék a kamerarendszerrel kapcsolatban. Nem azért vetettem fel
egy újabb egyeztetés kérdését, mert nem bízom a szakmai tudásban, hanem, mert mégiscsak
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hozzánk futnak be a problémák. Nem csak a rendőrség munkáját kell segítenie a rendszernek,
hanem az önkormányzat munkáját is.
Huszár Gábor: jegyző úr, a következő megbeszélésre tessék Virányi képviselő urat is
meghívni.
Dömötör Sándor: csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz, a folyamatban lévő
munkákkal kapcsolatban. Nem szerepel itt a farkasfai kultúrház tetőszerkezetének felújítása,
hogy áll a felújítás?
Fekete Tamás: a tetőszerkezet tervdokumentációja elkészült. Ez alapján kiszámolni a
szükséges fa mennyiségét, legjobb tudomásom szerint az volt a megállapodás, hogy a
farkasfaiak besegítenek a tetőfa beszerzésében.
Huszár Gábor: időközben tudomásunkra jutott Vörös Gábor bizottsági tag által, hogy ez egy
téves információ volt, a farkasfaiak úgy gondolták, hogy a városi erdőkből lehet ezt a
famennyiséget kitermelni.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
144/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „Izolai táborozás támogatása” című előterjesztés megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg
 „Kitüntetési javaslat a „Szentotthárd Városért” kitüntetésre” című,
 „ A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségének ellátása” című,
 „ Az Önkormányzati Közszolgáltató Válallat v.a. végelszámolói tájékoztatója.” című,
 „Tartozás egy részének elengedése.” című, valamint
 a „”Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására
javaslat.”,
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az önkormányzati
bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének lehetőségeiről.
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/
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Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a koncepciót. Erőforrás
bizottság kiegészítő javaslata volt, hogy a befolyó lakbérek 33 %-a kerüljön elkülönítésre
lakásfelújítás céljából.
Dr. Haragh László: ezt szerettem volna csak megerősíteni. A mi bizottságunk foglalkozik a
lakáskérelmek elbírálásával, és látjuk, hogy újabb bérbeadható lakásokra lenne szkség. Ennek
forrását úgy látjuk megteremteni, hogy lakbérekből befolyó összegből fel lehetne újítnai
lakásokat.
Huszár Gábor: a pénzügyi bizottságnak is volt módosító javaslata, mégpedig, hogy a volt
farkasfai iskolában is vizsgáljuk meg a lakások kialakításának lehetőségét.
Dömötör Sándor: a felújítási kerettel kapcsolatban szeretnék szólni. Bérlakásaink nagy
többsége rendíkvül leromlott állapotú, ezt mindenki jól tudja. Ezekkel kapcsolatban a lakók is
tehetnének lépéseket, de nagy többségük nem tesz.
Ilyen célra eddig a költségvetésünkben elkülönített összeg volt, amit vagy megszavaztuk vagy
nem, vagy arra költöttünk vagy nem. Nagy lehetőséget nem kínált ez a keret a felújítások
többségére. Éppen ezért gondoltuk, hogy a befolyó lakbérek bizonyos százalékát is fordítsunk
ilyen célra.
A másik ilyen, jó lenne ha az üzletek által befizett béreti díjakból is tartalékolnánk, vagy
képeznénk olyan forrást ami például társasházaknál teljes mértékben visszaforgatható lenne
lakásfelújításra vagy egyéb munkákra.
Sajnos az utóbbi időben új lakás építésére nem került sor.
A farkasfai iskolában korábban egy lakás már kialakításra került, de még további három
létrehozható.
Az építési telkek vonatkozásában folyamatosan visszatérő gondolat a Kis utca egyik oldala, az
Akasztó domb kérdése, a téglagyári terület. A legtöbb esetben viszont az a gond, hogy ha
szabályozási terv rendelkezésre is áll, a közművesítés nem biztosított. A telkek kialakítása ill.
értékesítése így nehezen megoldható.
A lakásfelújítási programterv módosított formában van előttünk, úgy gondolom, hogy az
aktualizálása feltétlenül szükséges. Az sem elvetendő gondolat, hogy vegyük fel újra a
kapcsolatot a Markusovszkí Kórházzal, hiszen a Baross Gábor utcában lévő volt szanatóriumi
épületben négy lakás kialakítható lenne.
Ezenkívül ott van a rábafüzesi laktanya kérdése is.
Az anyagban szereplő rendeletek időszerűek és javasoljuk a módosítások elfogadását.
Huszár Gábor: köszönöm a részletes tájékoztatást.
Műszaki és financiális kérdésekben kérem ne nyissunk vitát, elveket fektessünk le.
Virányi Balázs: a bizottság javaslatához szeretnék hozzászólni, a lakbérek 33 %-nak
elkülönítéséről.
Meg kell nézni, hogy ez mit okoz a SZET Kft. működésében, mert ez koncepcionális döntés.
Huszár Gábor: mindenki támogatja, hogy a lakásokra pénzt kell fordítani.
Vadász József: az lenne a felvetésem, hogy sokkal szigorúbban kellene megviszgálnunk a
szociális alapon történő lakáskiutalást.
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Dr. Dancsecs Zsolt: 8 éve az a rendszer van, hogy minden szociális alapon bérbeadott lakás
lakóinak évente felül kell vizsgálni az anyagi helyzetét, a rezsi számláit.
Virányi Balázs: szerintem is az új ügyvezető kompetenviája lesz a kérdésben dönteni, de
velünk együttműködve.
Lehet, hogy jövőre lesz lehetőség visszapótlásra, de mi lesz idén?
Huszár Gábor: Felejtsük el a múltat, ne tegye be a lakbérekből befolyt összeget a közösbe és
csináljon belőle mást.
Dr. Haragh László: mi ezt hosszasan végigbeszéltük a bizottsági ülésen. Nem elvennénk ezt
a pénzt a SZET Szentgotthárdi Kft.-től csak kérnénk, hogy külön kezelje.
Kardosné Kovács Márta Mária: emlékeztetnék mindenkit, hogy a kft. üzeleti tervét úgy
fogadtuk el, hogy a majdani ügyvezető majd dolgozza át. ebből a szempontből nem
rendelkeznék most, hagynék az ügyvezetőnek szabadságot e tekintetben.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület a határozat 1.pontját 8 igen – 1 nem, 2. pontját 7 igen – 2 nem
arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
145/2014. 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
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 18/2014. (VI.26.) rendeletét a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 19/2014.(VI.26.) önkormányzati rendeletét
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 20/2014.(VI.26.) önkormányzati rendeletét a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
14:50 és 15:32 óra között tájékoztató előadás következett, Szentgotthárd belvízi szabályozási
tervével kapcsolatban.
15:32 és 15:54 óra között szünet következett.
3./ Napirendi pont:
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Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program
felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :5.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Labritz Béla: ahogy már korábban jeleztem, szeretnék néhány információt megosztani.
Aktuális az időszakban a tűzgyújtással kapcsolatos rendelkezésünk. Környezetvédelmi
rendeletünk értelmében május 1-től szeptember 30-ig tilos a tűzgyújtás Szentgotthárd
belterületén ill. közterületeken.
Megérkeztek a komposztáló edények. Reményeink szerint így nem lesz mit elégetni.
Természetesen a fennmaradó edényekre már most is lehet regisztrálni, elsősorban azokat
várjuk akik még nem ill. csak 1 edényt igényeltek.
Az utolsó amit szeretnék elmondnai, hogy június 30-ig a parlagfű mentesítést be kell fejezni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület a határozat 1. pontját 7 igen –2 nem, 2. pontját 9 igen – 0 nem, a
kiegészítést 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
147/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a város környezetvédelmi
rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel,
hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra szóló
beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy beszámolót kell kérni a Nyugat-Dunántúli
Hulladékgazdálkodási Társulástól az eddig számára nyújtott önkormányzati hozzájárulás
felhasználásáról.
A Müllex Közszolgáltató Kft. figyelmét fel kell hívni arra, hogy a hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás folyamatos legyen, jelenjenek meg újabb szórólapok a városban.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a használtruha
konténerek kihelyezésével az alábbi helyszínekre: Óvoda – Bölcsőde területére, Arany
János Általános Iskola előtti közterületre, illetve az üvegvisszagyűjtési pontok közül a
Pável Á. ltp.-re, a Zrínyi M. utca elejére, illetve a Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa,
Rábatótfalu és Rábafüzes városrészeken lévő üvegvisszagyűjtési pontokra. A
használtruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről megállapodást kell kötni.
A jelenleg Szentgotthárdon használtruhát gyűjtő szervezetekkel (Vöröskereszt,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) a konténert működtető szervezetnek együtt
kell működni.
13

Határidő: a közlésre azonnal, megállapodás megkötése 2014. július 31-ig
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
4./ Napirendi pont:
A SZEOB beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :6.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: kimerítő, mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptunk az előző nevelési
évről. A területen dolgozóknak köszönjük az áldozatos munkáját.
Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunk nem tárgyalta a bezsámolót. Fontosnak tartjuk
ennek a korosztálynak a nevelését, támogatását. Sok fejlesztés megvalósult és megvalósul a
jövőben is a bölcsőde és az óvoda vonatkozásában. Volt amikor aggódtunk a bölcsődei
létszám miatt, de örömteli, hogy 100%-os kihasználtsággal működik.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
148/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ SZEOB beszámolója a
2013/2014-as nevelési évről” c. beszámolót megismerte és elfogadásra ajánlja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács számára.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető
Kovács Tiborné SZEOB igazgató
5./ Napirendi pont:
Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság hosszas tárgyalás után elfogadásra javasolja.
Kardosné Kovács Márta Mária: a gazdaságélénkítő program rendkívül fontos. Annak
idején bizottságunk kezdeményezte, hogy ezt a programot el kellene indítani.
Viszont tiltakoznom kell a gondolatsor ellen, mely az előterjesztésben kifejtésre került,
Bizottságunk javasolta, hogy folytatódjon a stratégia kidolgozásra, és augusztusra készüljön
újabb anyag.
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Dr. Sütő Ferenc: csalódottságomnak szeretnék hangot adni, mindamellett, hogy pozitív
dologról van szó.
Huszár Gábor:
Ciklusunk elején nem kellett ilyesmin gondolkodni, hiszen belecsöppentünk egy hétévet
átívelő projekt közepébe. Azon már változtatni nem tudtunk.
Most 2014-ben a 2014-2020 fejlesztési időszakra tervezhetünk. Mi jelölhetjük ki az
irányvonalakat.
Virányi Balázs: Biztos vagyok benne, hogy ha mi komolyan vennénk, akkor sok helyen akár
szembe is menne a megyei fejlesztési tervvel. A helyi közösség érdekét képviseljük.
Az előterjesztést jónak és szükségesnek tartom, de nem hiszem, hogy ennyire rohanni kell
vele, augusztusra újabb anyagot behozni.
Huszár Gábor: olyan dolgokat mondott el amit egyszerűen nem tudok kezelni. Olyan
határidők vannak a helyi fejlesztési terv és a GINOP programok kapcsán, amiben 24 vagy 48
óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy a mi elképzeléseink is bekerülhessenek a központi alapba.
Mert ami ezekbe nem kerül be arra egészen biztos, hogy 2014-2020 között nem lehet
pályázati pénzt lehívni.
A helyi érdeket úgy tudom érvényesíteni, ha a központi programba be tudom illeszteni a saját
programomat is.
Huszár Gábor: szeretném elmondani, hogy most fél öt van, nekem fél hatkor innen fel kell
állnom, mert fontos találkozóm lesz Veszprémben azokkal akik a kolostor felújításának
terveit készítik elő, 600 millió Ft értékben. Ennek megfelelően kérem a hozzászólások
rövidségét.
Vadász József: városunk 1,2 milliárd ft-tal van betervezve a megyei fejlesztési programba,
ezért nem mehetünk szembe a megyei érdekekkel sem. A megyei terveket a helyire kell
ráhúznunk.
Huszár Gábor: augusztusban már elment a hajó, július közepére kész terveket kell vinnünk,
amit a megyei közgyűlés megtárgyal, szeptember 15-én pedig a kormány előtt lesz.
16: 33 órakor Vadász József távozott a teremből.
Huszár Gábor: természetesen a jogi bizottság javaslata is bekerül a szavazásnál, miszerint a
fő irányelveket az augusztusi testületi ülésre be kell hozni. Természetesen azokat mi már
július közepén visszük a megye elé. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás
következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
149/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi gazdaságélénkítő
program elfogadása” című előterjesztést megismerte és azt elfogadja, ennek alapján
szükségesnek tartja részletes programtervek kidolgozását. Ezek fő irányelveit a 2014.
augusztusi testületi ülésen a képviselő-testület elé kell terjeszteni és szükséges az egyes
programok kidolgozását elindítani.
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Határidő: 2014. augusztusi ülés
Felelős: az előterjesztésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
SZEOB Játékvár Óvoda részére játékok vásárlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az „ovi foci” pályázatot nem
támogattuk annak idején, most ennek az önrészéből vennénk játékokat az udvarra.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
150/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda
részére 2.505.608,- Ft-ot biztosít az előterjesztésben szereplő játékok megvásárlásához az
általános tartalékkeret terhére.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának
módosítása.
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, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs kérdés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
151/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
3./ Napirendi pont:
Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése.
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/
16:42 órakor Vadász József visszatért a terembe.
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs
kiegészítés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el a
határozat mindkét pontját.
152/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet
feladatának ellátását a Morrow Medical Zrt. megbízása útján (székhely: 1131.Budapest,
Topolya utca 4-8., A.sz.: 14996924-2-41, képviseli: Rédei József vezérigazgató) kívánja
megoldani.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Morrow Medical Zrt. szerződést kössön az
illetékes Egészségbiztosítási Pénztár szervezetével annak érdekében, hogy a Zrt. a
tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

4./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum álláshely kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják, annyi kiegészítést tettek,
hogy amennyiben a következő évben is hasonló pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre,
akkor olyan formán kell az álláshelyet finanszírozni. Amennyiben ez nem lehetséges, akor a
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költségvetésben tervezni kell. Idén nem igényel plusz forrást, mert az intézmény
kigazdálkodja. Ez igazgatóasszony számára is elfogadható.
Amennyiben nincs kiegészítés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbaik szerint fogadta el a
határozat mindkét pontját.
153/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum kérelmét elfogadja, és engedélyezi 2014. augusztus 01. időponttól
1 fő adminisztratív álláshely betöltését, továbbá jóváhagyja 2014. augusztus 01.
időponttól a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményi álláshelyeinek 7-ről 8ra történő emelését.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményénél a plusz 1 fő
álláshely fedezetét a 2015. évi költségvetésben tervezze. Amennyiben olyan típusú
pályázat meghirdetésre kerül amiből új munkatárs státusza finanszírozható, akkor erre
pályázzon az intézmény.
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése
Felelős : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Molnár Piroska igazgató

5./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelme ( telefonszolgáltató-váltás)
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :12.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta. Igazgatóasszony azt mondta, hogy a szolgáltató
váltással olcsóbban tudnák üzemeltetni a rendszert.
Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunk annyi javaslatot tett, hogy a többi intézmény
is kapjon lehetőséget, a lehető legjobb szolgáltatót válasszák ki maguknak.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
154/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum kérelmét támogatja és engedélyezi a telefonszolgáltató-váltást a jelenlegi
Szolgáltatóról „VOIPSHOP” szolgáltatóra.
A Képviselő – testület javasolja a többi intézmény számára is, hogy keresse meg saját
magának a legkedvezőbb feltételekkel szolgáltatást nyújtó telefonszolgáltatót.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Molnár Piroska intézményvezető
6./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Történelmi Napok és az Augusztus 20.-i rendezvény.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el a
határozat összes pontját.
155/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 2014.
rendezvénysorozat program tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete és az
előterjesztésben foglaltak szerint megismerte és elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében tervezett és elfogadott rendezvénykeret címén lévő 1 millió forintos
összeg átutalását engedélyezi a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az
Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire használhatja fel azzal, hogy az összeg
felhasználásáról az Egyesület az Önkormányzat felé elszámol.
Határidő: közlésre azonnal, utalásra: 2014. július 25., elszámolásra 2014. augusztus 08.
Felelős : Kiss Éva elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Augusztus 20-i
rendezvény program tervezetét az Előterjesztés alapján megismerte és elfogadja.
19

Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12. Szentgotthárdi Csatafutás
rendezvényt a szervezők kérelme alapján 300 ezer Ft összeggel támogatja a 2013. évi
pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Tóth Levente sportreferens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
7./ Napirendi pont:
Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2014.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14.számú melléklet,
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el a
határozat mindhárom pontját.
156/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2014.
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét
rendezvényhez. A Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a
„Mobilitási Hét Kartája” c. dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi köznevelési intézmények, az EFI valamint
a civil szervezetek bevonásával 2014. szeptember 16-22. között szervezzen
programokat a „A mi utcánk , a mi jövőnk” jelmondat szellemében.
Határidő : azonnal
Felelős : Kiss Éva, PKKE elnök

3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési
Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse.
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Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás, városüzemeltetési vezető

8./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :15.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 különböző javaslatot tett.
A művésztelepre az erőforrás bizottság 1 000 000 + 100 000 Ft-ot javasolt, azzal, hogy a
100 000 Ft-ot csata évfordulójához kapcsolódóan bronz plakett kialakítására kell elkülöníteni.
Kardosné Kovács Márta Mária: nevezetesen a SZEMLE egyesület kérelmét bizottságunk
50 % -ban javasolta támogatni, de ennek feltétele az volt, hogy megismerjük a részletes
programot. Megkaptuk a programot e-mailben, melyben vannak olyan előadások amelyek a
mérnöki konferencia programjába teljesen nem illeszthetőek. Ezért gondoltuk, hogy 50 000 Ft
elég lenne nekik a programjaikra.
Virányi Balázs: szerintem ezen fiataloknak sajátos látásmódja van, ami a konferencián nem
jelenne meg. Nem venném el tőlük a pénzt. Másképpen gondolkodnak, amiből tanulni is
lehet.
Huszár Gábor: ezért támogatnánk minden programjukat, de az előadást nem. A főépítészek
egész nap előadásokat fognak hallgatni az épített környezet különféle témáiban.
Virányi Balázs: de nem csak a főépítészeknek szól a program, a lakosság is résztvevője lehet.
képviselői tiszteletdíjamból felajánlanék egy ekkora összeget. Én szeretném azt az előadást
Huszár Gábor: szolidaritást vállalva a Virányi képviselő úrral, 25 000 – 25 000 Ft-tal ketten
felajánljuk a hiányzó összeget. És akkor nem kell a következő negyedévi keretből elvenni.
Vadász József: a SZEMLE egyesület kérelmét én is támogatnám.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, egyesével..
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbiak szerint fogadta el a
határozat összes pontját.
157/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a
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a.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület falunapi programjának szervezésére irányuló kérelmét
200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
b.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 „Tour de RÖG” elnevezésű programját
50 500 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. augusztus 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
c.) Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme „13. Nemzetközi Művésztelep”
megrendezésére irányuló kérelmét 1 000 000 + 100 000 Ft-tal támogatja. A 100 000
Ft-ból kerüljön elkészítésre a szentgotthárdi csata kapcsán egy emlékplakett. Az
összeget a Pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
d.) Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért a szentgotthárdi szakképzés 125.
évfordulója alkalmából rendezendő színházi előadás és kiállítás szervezésére irányuló
kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. október 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. november 30.
e.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknap és sportnap szervezésére irányuló
kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. július 31.
f.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata falunap szervezésére
irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a
programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2014. szeptember 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
g.) Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelem, illetve szerződés
módosítására (korábban megítélt összeg „Jubileumi Juniális” elnevezésű programhoz
való felhasználására) irányuló kérelmét támogatja.
Elszámolási határidő: 2014. július 15.
h.) Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelem, illetve szerződés
módosítására (korábban megítélt összeg falunapi programhoz való felhasználására)
irányuló kérelmét támogatja.
Elszámolási határidő: 2014. augusztus 15.
i.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Rábafüzes városrészen felállítandó emlékmű és
az avatáshoz kapcsolódó ünnepség szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. augusztus 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. október 15.
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Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens

9./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi csata” kiadvány támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :16.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
158/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csuk Ferenc által írt
„Szentgotthárdi csata” kiadvány díszkiadásából 100 példányt vásárol a kiadótól (bruttó)
100.000,- forint összegben, a 2014. évi jubileumi keret terhére.
Határidő: azonnal, utalásra: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető
10./ Napirendi pont:
ARRABO Szebadidősport Egyesület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :17.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják, úgy, hogy a szerződést
határozatlan időre kell megkötni, fél év felmondási idővel. Amennyiben nincs hozzászólá,s
szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
159/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a
szentgotthárdi vizisport fejlesztése érdekében együttműködés legyen Szentgotthárd Város
Önkormányzata és az ARRABO Szabadidősport Egyesület Szombathely között és
felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Megállapodás
aláírására, azzal a kiegészítéssel, hogy a megállapodás határozatlan időre kötessen meg, fél év
felmondási idővel.
Határidő: az aláírásra 2014. július 15.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
11./ Napirendi pont:
A Máriaújfaluiért Egyesület kérelme – autóbuszvárok megújítására.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és elfogaásra javasolja, azzal, hogy ne határozzunk
meg összeget, hanem a fa és cserép értékéig támogassuk.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
160/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában levő Szentgotthárd 2829/1 és 2738 hrsz-ú
ingatlanokon levő utasváró fülkéket a Máriaújfaluért Egyesület lebontsa és újakat építsen.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert a végleges tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új utasváró fülkék építéséhez
a tetőcserép és a faanyag beszerzésének értékét biztosítja a 2013. évi pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
12./ Napirendi pont:
Helyiség igény ( Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye )
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: arról van szó, hogy a szakszolgálat egy megnövekedett szolgáltatással, ebben
az évben 4, jövőre 6 szolgáltatással fog dolgozni. Az orvosi rendelő feletti nagyteremben
vannak, mely nem alkalmas a feladatok ellátására.
Virányi Balázs: nekünk kell fizetnünk az ellátásért?
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Huszár Gábor: az iskoláskorú gyermekek ellátása teljesen ingyenes, viszont az óvodások
ellátásáért némi összeget kell fizetnünk.
Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunk nem volt egységes ebbena témában, már csak
azért sem, mert a gondozóházzal kapcsolatban más terveink voltak a költségvetés
tárgyalásakor. Véleményem szerint más helyet kellene keresni.
Huszár Gábor: 6 vagy 7 helyet néztünk meg, még olyan változat is szóba jött, hogy kiadó
házat vennének ki, és látnák el ott a feladatokat.
Nem tudtunk ennél jobb helyet ajánlani.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen –2 nem – 4 tart. arányú szavazással nem támogatta a
kérelmet.
161/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, hogy 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.
Határidő : a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
13./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :20.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
162/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a villamos energia beszerzése
kapcsán egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti csatlakozási szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary Kft., mint független energia
szekértő szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci
liberalizáció kihasználása érdekében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó
szerveződéshez.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
14./ Napirendi pont:
6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja a rendeletmódosítást.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület 9 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 21/2014.(VI.26.)) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.
15./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs kiegészítés, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen –1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
163/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monek Mónika földmérő
mérnök által 104/2013 munkaszámú, szentgotthárdi 1244 hrsz-ú földrészlet megosztásáról
készült, Földhivatali jóváhagyás alatt álló Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú, 4279 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.)
önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti
eladásra:
Vételár: 5.434.330.-Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2014. július 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 543.430.- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázat benyújtását követő testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei, a vevő fél feladata, kötelezettségei a szerződéskötés
kapcsán:
- A vevő félnek vállalnia kell a vételáron felül bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetését is mely a
megosztás során létrejövő, Önkormányzat tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
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kivett beépítetlen területen haladó út kialakításának tervezett költsége. A magánutat ezen
összeg felhasználásával az Önkormányzat építteti meg.
- A vételáron felül vevő félnek meg kell téríteni az értékbecslés költsége mellett a
telekalakítással járó összes költséget (változási vázrajzok elkészítésének költsége, tulajdoni
lap, térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés költsége).
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban az értékesítésre: a földhivatali átvezetést követő
Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Sztg. 3816. hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :23.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
164/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Tibor Svájc, Tödistrasse
15. Neuhausen am Rheinfall 8212.CH. sz. alatti lakos felajánlását, melyben a szentgotthárdi
3816 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 3522 m2 területű
ingatlanban lévő 280/2880 tulajdoni részarányát ajándékozás címén az Önkormányzat
részére ingyenesen felajánlja, elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetést,
hogy az ingatlan átvételéhez szükséges szerződést készíttesse el és a polgármestert
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre 1. pontban. 2014. 08. 31.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

17./ Napirendi pont:
Közösségi kert program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához hozzájárulás.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
165/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv
6:358.§ (2) – (3) bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926
és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben
haszonkölcsönbe vevők közt szereplő Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33.,
sz. alatti lakos helyébe 2014.07.01-től Hertelendy Béla 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4.
sz. alatti lakos felvételre kerüljön.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

18./ Napirendi pont:
Izolai táborozás támogatása.
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés :25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: az előző testületi ülésen egy rosszul értelmezett kérelem volt előttünk, a
szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületnek kell odaadni a pénzt a táborozásra. Csupán
formalitásról van szó.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
166/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi izolai kézilabdás
táborozás kapcsán
- a Sportbarátok Egyesületének a fiú csapat táboroztatásához 200.000,- forintot biztosít
- a Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak a lány csapat táboroztatásához 100.000,- forintot
biztosít
a 2013. évi pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 127/2014. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
utalásra: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
támogatási szerz. megkötésére: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
III. EGYEBEK
Huszár Gábor: a szúnyogirtással kapcsolatban szeretnék szólni. A tavalyi évben 350 ha-ra
kértünk permetezést, az ára 1900 Ft/ha + ÁFA volt, ez körülébelül 655 ezer Ft+ ÁFA-ra jön
ki.
Az idei központi irtásra 250 ha van előirányozva, ez bruttó 603 250 Ft lenne. ezt központilag
megkapjuk, de jó lenne mégegyszer permetezni. A központi szúnyogirás körülbelül csak 3 hét
múlva lesz. Mivel nincs erről előterjesztés, ezért a testület engedélyével a műszaki iroda
megrendeli az irtást azonalli hatállyal, és akkor a következő irtás biztosan hatásos lesz.
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Dömötör Sándor: nyugdíjas fórumon ígéretet kaptunk arra, hogy a kerékpárutak felfestésre
kerülnek. Nincs meg az irány, hogy merre kell menni a kerékpárutakon.
Huszár Gábor: kiadtam a munkát a műszaki irodának és a SZET Szentgotthárdi Kft.-nek.
Mikor történik meg a felfestés?
Fekete Tamás: a többi burkolatfestéssel együtt lesz a munka elvégezve.
Dömötör Sándor: a régi temetővel kapcsolatban mondták el, hogy a kerítés vasút felőli
oldalán rendkívül sok szemét van.
Vadász József: a közeljövőben elkezdődnek az útfelújítási munkák, melyek között szerepel a
Szentgotthárd és Zsida közötti út is. Szeretném felhívni a műszaki iroda figyelmét, hogy a
Zsida pataknál a korlát el van öregedve, nagyon régi. A mai követelményeknek nem felel
meg, balesetveszélyes.
A tervezett útfelújítási keretből kérném, hogy szánjuk annak a korlátnak a cseréjére is pénzt.
A másik felvetésem is az utakkal kapcsolatos, kátyúink nagy része ősszel ill. télen keletkezik.
Nem lehetne a felújítást, most május, júniusban megejteni és nem megvárni az őszt?
Dr. Haragh László: szintén az utakkal kapcsolatban kerestek meg engem is. A Tompa és a
Dózsa György ill. a Mária és a Dózsa György utca kereszteződéseknél kérik, hogy tervezzük
be a sárga színű figyelmeztető felfestést, továbbá akár a Kethelyi utcai betorkolásoknál is el
tudnák képzelni.
A Szépvölgyi út felső részét benőtte a bozót, akadályozza a közlekedést, kérik, hogy ott
rendezzük a környezetet.
Huszár Gábor: az volt a nyári szünet előtti utolsó ülésünk. Mindenkinek kellemes nyarat,
üdülést kívánok, augusztus végén találkozunk.
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:32 órakor
bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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