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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-16/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-án           

8: 00 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, 

 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. 

 

Távol vannak: dr. Sütő Ferenc képviselő. 

 

Meghívott vendégek :  Hodászi Gábor  SZET Szentgotthári Kft. ügyvezetője, 

    Dr.Simon Margit a Gotthárd-Therm kft. ügyvezetője, 

    Treiber Mária a sajtó képviselője. 

     

 

 Huszár Gábor polgármester megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.  

Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „Kézilabda Klub iskolai csapatainak 

izolai táboroztatása” című előterjesztést. 
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Javasolja, hogy vegyék fel a zárt nepirendek közé a „ VasiVíz Zrt. kérelme” című 

előterjesztést. 

 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

 „Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi üzleti terve”, 

 „A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének ellátása”, 

 „Gotthárd – Therm Kft. 2014. évi üzleti terve”, 

 „Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. végelszámolói tájékoztatója.”, 

 „IV. számú felnőtt házi orvosi körzet betöltése.” , 

 „I. számú fogorvosi körzet betöltése.”, 

 „Címzetes főorvosi cím (Dr. Schultz Antal)”, 

 „Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.”, 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” 
díjra.”, 

 „Kitüntetési javaslat a ”Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-ra.”, 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.”, 
valamint a  

 „VasiVíz Zrt. kérelme”  
című előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

109/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Kézilabda Klub iskolai csapatainak izolai táboroztatása” című előterjesztés 

megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé a 

„VasiVíz Zrt. kérelme” című előterjesztés megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg 

  „A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014.évi üzleti terve”  című,  

  „ A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakörének ellátása” című,  

  „ Gotthárd-Therm Kft. 2014.évi üzleti terve” című, 
 „Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat v.a. végelszámolói tájékoztatója.” című, 
 a „IV. számú házi orvosi körzet betöltése” című, 
 a „I. számú fogorvosi körzet betöltése” című, 
 a „Címzetes főorvosi cím (Dr. Schultz Antal)” című, 
 a” Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.” című, 
 a „ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyééért és szociális Ellátásáért” 

díjra.” című, 
 a „ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Város Közszolgálatáért Díj”-ra” valamint a 
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 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre”  
című előterjesztéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

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: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról. Az 

egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete 2014.évben. 

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 Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Előterjesztés :7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

SZEOB kérelme a főzőkonyha átalakítására.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :9.számú melléklet 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Mozi átalakítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Idegenforgalom fejlesztése. 

Előadó:  Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

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: 

Iskolabútorok beszerzése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :12.számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Tankerület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Ultrahang készülék beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 14.számú melléklet, 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú ingatlan területrészének értékesítése. ( Papp Ferenc ) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Telekhatár rendezési kérelem Sömenek Lászlóné. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem. (Vincze Csaba) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség 

hátralékáról. 

Előadó: Hodászi Gábor a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ( továbbiakban : SZET Kft. ) 2013. 

évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Kézilabda Klub iskolai csapatainak izolai edzőtáboroztatása . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

III. EGYEBEK 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   

határozatokról. 
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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.  

Április 30-án ülésezett Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulása.  

Május 1-én ballagtak el a III. Béla Szakképző Iskola, május 3-án pedig a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium végzős diákjai, akiknek ezúton gratulálunk és sok sikert kívánunk a még előttük 

álló vizsgákhoz.  

Május 4-én avattuk fel a Nagyboldogasszony templom előtti téren elhelyezett, Robert Leeb 

apátot ábrázoló faszobrot, amely Vanyúr István szobrászművész alkotása. Dr. Veres András 

megyéspüspök megáldotta a szobrot, és tiszteletét tette Dékány Á. Sixtus zirci apát is.  

Május 6-án a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorával tárgyaltam Szombathelyen, a 

gépészképzés indításával kapcsolatban. 

Május 7-én Győrben tárgyaltam szintén ebben a témában. 

Május 8-án Budapesten egyeztettem ugyanebben a témában, majd részt vettem Pápán egy 

konferencián. 

Május 12-én Őriszentpéteren részt vettem a Körmendi-Szentgotthárdi-Vasvári területi 

munkacsoport ülésén Fekete Tamás városüzemeltetési vezetővel.  

Aznap ülésezett a jubileumi munkacsoport is, majd a délután folyamán dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel és Németh Zsolttal egyeztettük az 

augusztusi EUROVELO programját.  

Május 14-én itt rendezték meg a járási közbiztonsági fórumot, amelyen jómagam is részt 

vettem.  

Május 15-én Zalaegerszegen részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ munkacsoportjának ülésén. Aznap délután adtam át a szentgotthárdi asztalitenisz 

csapat részére az új ping-pong asztalt, szereplésükhöz sok sikert kívánunk. 

Este Mogersdorfban nyitottuk meg a Szentgotthárd-Vasvár 1664 Háború és béke Zrínyi 

Miklós korában című tudományos nemzetközi konferenciát.  

Május 16-án a Hotel Lipában kezdődött a tudományos tanácskozás, majd másnap Vasváron 

folytatódott. Több külföldi és számos magyar előadó ismertette meg az érdeklődőkkel a 350 

évvel ezelőtt lezajlott szentgotthárdi csata és a vasvári béke eseményeit, következményeit.  

Május 19-én a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárával folytattunk megbeszélést 

dr. Gábor Lászlóval.  

Május 21-én Budapesten tárgyaltam a szálloda kérdésével kapcsolatban. 

Május 22-én részt vettem Körmenden a Régióhő Kft. taggyűlésén.  

Május 23-án, Szombathelyen a Vasivíz Zrt. közgyűlésén vettem részt.  

Május 25-én került sor az Európa Parlamenti választásokra. Ezúton köszönöm a Helyi 

Választási Iroda munkatársainak és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak munkáját.  

Május 26-án egy fő tett állampolgársági esküt.  

Aznap ülésezett az Idősügyi Tanács, valamint a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  

Május 27-én Miskolcon Mákos Csaba igazgató úrral részt vettünk a Miskolcon megrendezett 

„Magyarországi kiemelt fejlesztési központok lehetőségei” című rendezvényen.  

Aznap ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.  
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Tegnap este mikor hazaértem, még várt rám egy üzleti vacsora az AMES cég spanyol 

képviselőivel és arról tájékoztattak, hogy július 18-án kerül sor az ünnepélyes átadó 

ünnepségre. Tisztelettel várják a képviselő-testületet ill. a hivatal munkatársait. 

 

III. Béla Szakképző Iskola diákjai Dömötör Tamás, Mákosné-Mikos Eszter és Némethy Zsolt 

testnevelő tanárok vezetésével olyan eredményeket értek el, amire mindenki felkapná a fejét. 

3 országos versenyt nyertek meg, kézilabdában és labdarúgásban, fiúk és lányok egyaránt. Az 

idő rövidsége miatt kérem bocsássák meg, hogy nem sorolom fel a diákokat, de kérem, hogy a 

médiában mindenképpen jelenjen meg erről cikk. A tanároknak pedig külön gratulálunk. 

Önöké a szó! 

 

Labritz Béla: a két ülés közti beszámolóba most belekerült az én beszámolóm is amit 

környezetvédelmi tanácsnokként írtam, ezt nem szeretném hosszasan kifejteni, de néhány 

dolgot megemlítenék.  

Elmondható, hogy városunk levegője kiváló minőségű, a folyóvizeink minősége ugyancsak 

megfelelő, az elmúlt időszakban nem történt nagyobb szennyezés.  

Városunkban elsőként fogják kiosztani a komposztáló edényeket, a közbeszerzési procedura 

kicsit hosszabbra nyúlt, június végén 2 helyen lesz kiosztás, természetesen mindenről a 

lakosság értesítve lesz.  

Az összes edény leszállításra kerül, nem csak azok amik regisztrálva lettek. Ingyenesek ezek 

az edények. 

Augusztus végén átadásra kerül a hulladékudvar. A hulladékudvar, a komposztáló edények a 

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fennhatósága 

alá tartozik, minden egyéb más a Müllexé. Nyílván ezzel kapcsolatban is lesz bővebb 

tájékoztatás. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: gratulálok a beszámolóhoz. Az utolsó gondolat az, hogy 

szükségesnek érzi a tanácsnok úr, egy Zöld kerekasztal felállítását, én ezt csak támogatni 

tudom. Javaslatom is lenne, hogy minek hívják ezt, lehetne Zöld Fórum vagy esetleg Zöld 

Érdekek Kerekasztala.  

Szeretném felhívni a szülők figyelmét a sok táborra ami Szentgotthárdon szerveződik.  
Az előterjesztésben említve van egy önkormányzati dóprogramról, amiről még semmit sem 

tudunk, de ha ez azt jelenti, hogy a helyi adó bevallások vonatkozásában javulás fog beállni, 

akkor nagyon örvendetes. A jelenlegi nyomtatványok már elavultak, szinte használhatatlanok.  

 

Dömötör Sándor: említettem már, hogy a buszmegálló környékén is felül kellene vizsgálni a 

fák állapotát. 

A Mátyás Király utcából jelezték nekem, hogy a vasútállomás felőli néhány házzal szemben 

van egy kis játszótér, és ott az ottlévő fák magassága már eléri a villanyvezetéket, ami így 

veszélyes. Azt kérik, hogy ott is tegyük rendbe a fákat.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

110/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 
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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: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról. Az 

egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete 2014.évben. 

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: terjedelmes anyagról van szó, bizottságok megtárgyalták és elfogadásra 

javasolják.  

 

Dr.Haragh László: már mindenki észrevehette, hogy az egészségügyben rengeteg változás 

történt az elmúlt időszakban, külön köszönetünket szeretném tolmácsolni az egészségügyben 

dolgozók munkája iránt.  

 

Vadász József: említve van az előterjesztésben ill. a határozati javaslatban is, hogy a 

Rendelőintézet fenntartásához a környező településekek is jó lenne hozzájárulniuk, ill. 

kezdeményezzen a polgármester úr tárgyalásokat ez ügyben. Azt szeretném ezzel 

kapcsolatban kérdezni, hogy ilyen irányú tárgyalások folynak e, ill. van e hajlandóság a 

települések polgármesterei részéről?  

 

Huszár Gábor: tárgyalások voltak már ezügyben, és még a jövőben is lesznek. Mi szeretnénk 

ha a térségi önkormányzatok hozzájárulnának a fenntartáshoz lakosságarányban, ők ezt 

próbálják elhárítani. Természetesen a határozatnak megfelelően ezeknek a tárgyalásoknak 

folyni kell.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

111/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város  

Egészségügyi Koncepciójának  felülvizsgálatáról szóló beszámolót megismerte és 

elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a jelenleg hatályos 

Egészségügyi Koncepció átdolgozását 2015. évben. 
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Határidő: 2015. évi Munkaterv készítése 

Felelős : Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

                     Dr. Gábor László, Önk. és Térs. Erőforrás vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

112/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 

Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 

tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.  

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v. 
 

 

4./ Napirendi pont: 

Értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Haragh László: nem látványos, de igen eredményes munkát végez a hivatal csoportja 

ezügyben, az ő munkájukat szeretném kiemelni. Sok gyermek tartozik a hatáskörűkbe, 

munkájukat kitűnően végzik.  

 

Huszár Gábor: természetesen tovvábá az intézmények munkáját is köszönjük. Amenyiben 

nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

113/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2013. évi 

ellátásáról szóló értékelést. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

114/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló Tájékoztatót megismerte és elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                intézményvezetők 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés :8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, változatás nélkül elfogadásra javasolja.  

Amennyi nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

115/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum  nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy  



11 

 

- 2014. július 28-től 2014. augusztus 15-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 

illetve 2014. június 16-tól június 20-ig és 2014. augusztus 25-től augusztus 29-ig a 

gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, 

- a Múzeum 2014. június 16-tól augusztus 30-ig a nyári időszakban keddtől 

péntekig 08.00-től 16.00 óráig, szombat és vasárnap 10.00- 18.00 óráig tart 

nyitva. 

 

Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 

tartás módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 

2./ Napirendi pont: 

SZEOB kérelme a főzőkonyha átalakítására.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :9.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság hosszas tárgyalás után, javasolja elfogadásra.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

116/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda 

főzőkonyhai helyiségeinek átalakítására vonatkozó kérelmét bruttó 8.872.629,-  Ft összeggel 

támogatja azzal, hogy annak fedezete az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa. A 

felújítás az Önkormányzat beruházásában, az általa lebonyolított beszerzési eljárást követően, 

a Városüzemeltetési Vezető koordinálásával történhet. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Mozi átalakítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: menet közben derült ki, hogy az amit annak idején jóváhagytunk elég lenne a 

mozi belső átalakítására, viszont ha már nekiállunk, akkor jobb a munkákat egyben elvégezni, 

hogy a külső és a belső harmonizáljon egymással. Ehhez plusz forrásra van szükség, így az 

egész épület egységesen meg tudna újulni. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

117/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozi épületének felújítására a 

2014. évi költségvetésében korábban jóváhagyott 30 millió forinton felül  további 5.027.089,- 

forintot biztosít a 2013. évi pénzmaradvány terhére azért, hogy a Csákány László 

Filmszínház épületének külső homlokzati felújítása is megvalósulhasson.     

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

 

4./ Napirendi pont: 

Idegenforgalom fejlesztése. 

Előadó:  Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

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 hosszasan tárgyalta a témát. Volt már előttünk az anyag, és 

új elképzelés is született, miszerint az Alpokalja Motel újuljon meg, próbáljunk a bakancsos 

turizmus felé nyitni. Természetesen összefügg a kerékpáros ill. víziturizmus fejlesztésével is. 

Rendkívül jó ötlet, de ki kell dolgozni számserűen a megvalósítás lépéseit. Az lesz a 

javaslatom, hogy a 20 millió Ft terhére különítsünk el egy összeget, mely fedezetet biztosít 

majd a felújítás terveinek kidolgozására. Az majd kerüljön vissza a testület elé. A maradék 

pénzt pedig kapja meg a Gotthárd-Therm Kft. azzal az irányelvvel, hogy azt a nyári 

attrakciókra fordítsa. 

 

Virányi Balázs: a bizottsági ülés után én is véggiggondoltam a témát, hiszen elég nagy vita 

alakult ott ki. A múlt hónapban a testület azért hozta tovább az anyagot, mert mindenki érzi, 

hogy kevés aza toporgás ami évek óta folyik ezen a téren.  Tudjuk, hogy szükség van arra, 

hogy emelkedjen a fürdőlátogatószáma, de az új lehetőségeket nem szabad elvetni. 

A hivatal által elkészített anyag egy új irányt mutat, elmozdulást jelenthetne a 

vendégéjszakaszám növekedésben. Ha növekedne az itt töltött napok száma, akkor biztosan 

növekedne a fürdő látogatottsága is. Ezen előnyök mellett a lakosság számára olyan közösségi 

hely alakulhatna ki, amely hiánypótló. 

Középtávú tervekben is benne van, hogy a SZET Kft. telephelye költözzön el a 

vársoközpontból, kerüljön le az ipari parkba. Ez az első lépés lehetne ehhez. Városi 

rendezvényeket lehetne ott tartani, közzösségi színtér alakulhatna ki.  

Mindezt végiggondolva, összevetettem a most jelentkező fejlesztési igényeket a rendelkezésre 

álló forrásainkkal.  

A Gotthárd-Therm Kft. anyaga alapvetően támogatandó, a hivatal anyaga szintén 

támogatandó. A Gotthárd-Therm Kft.-nek már különítettünk el év elején a 

költségvetésünkben 40 millió Ft-ot fejlesztésre, ezen évre ez alapján az anyag alapján ők 20 

millió Ft-ot költenének el. A zárt ülési anyagok között van a fürdő üzleti terve, mely további 3 



13 

 

lényegesn kisebb fejlesztést tartalmaz. A többi felvetésük mint a karbantartáshoz vonatkozik, 

így az a működési költségekre szánt keretből finanszírozható. Ebből kiindulva az a 

javaslatom, hogy a Gotthárd-Therm Kft. a számára elkülönített 40 millió Ft-ból 20 milliót 

kapjon meg fejlesztésre. A másik 20 milló Ft-ról döntse el a testület, hogy induljon e el a 

másik irány, az Alpokalja fejlesztése. 

 

Huszár Gábor: ezen összegekről már döntöttünk korábban. A Gotthárd-Therm Kft.-nek 

szüksége van mindeképpen arra a 100 millió Ft-ra, hiszen csak úgy tud jelenleg fennmaradni, 

ill. fejleszteni. A legtöbb fejlesztés az állagmegóvásra irányul, ill. arra, hogy minél kisebb 

összegbe kerüljön a fenntartás. 

Remek ötlet az Alpokalja fejlesztése, de komoly tervezési igénye van, nem hiszem, hogy 

lenne 20 millió Ft-ot arra odaadni, amiről még nem is tudjuk, hogy hogyan akarjuk 

kialakítani.  

Az én javaslatom továbbra is az lesz, hogy különítsünk el egy összeget a tervezésre a 

maradékot pedig adjuk oda a Gotthárd-Therm Kft.-nek a nyári attrakciók kialakítására.  

Azt is hozzá lehet tenni, hogy készüljenek el a 40 milliós keret terhére olyan javaslatok, 

melyek tényleges megtakarításokat eredményezhetnek a fürdő fenntartásában. 

 

Vadász József: az Alpokalja Szabadidőközpont terve, remek ötlet, mindenképpen 

támogatandó. A mostani állapotot meg kell szüntetni, ill. igazán hiánypótló lenne 

városunkban. 

A fürdőre visszatérve, mikor felállt ez a testület még a hivatal dolgozói győztek meg minket 

arról, hogy a fürdőt nem szabad bezárni. Városunknak sok áldozatot kellett a fürdőért hozni.  

Eljutottunk oda az elmúlt két évben, hogy a városnak a fürdő egy forintjába nem került, 

természetesen ezt nem kis munkával értük el, kormányzati segítséggel. 

Így én azt mondom, mindkét lehetőséget támogassuk. 

 

Labritz Béla: az előterjesztés címe az idegenforgalom fejlesztése. Természetesen mindkét 

javaslat szükségességét elfogadom.  

A fürdő fejlesztése már többedszer van előttünk, valóban szükséges ez a fejlesztés, de a másik 

változat egy teljesen új irányt mutat. Ha az előterjesztés célját nézem akkor az Alpokalja 

fejlesztését támogatom, de támogatom a fürdő igényét is, hiszen az mindenképpen szükséges. 

Nem tudom a jövőben milyen források állnak majd rendelkezésünkre, ezért mindkét vonalat 

elindítanám. 

 

Virányi Balázs: a város érdeke az, hogy most közép ill. hosszútávon fejlődést tudjunk elérni. 

El kell döntenünk, hogy elindulnánk e egy új irányba vagy nem.  

A költségvetés tárgyalásakor céltartalékba helyeztünk a fürdő fejlesztésére 40 millió Ft-ot, és 

azt mondtuk, hogy ha majd a fürdő jön az igényeivel akkor újra döntünk, hogy mennyit 

kaphat azokra.  

 

Huszár Gábor: az a módosító indítványom, hogy az Alpokalja Motel területén ill. a SZET 

Kft. telephelyén végre induljon el egy átalakítás, amitől majd egy turisztikai központ tud 

kialakulni. Ezért készüljenek tervek a 20 millió Ft terhére.  A maradék pénzt pedig adjuk a 

fürdőnek a nyári attrakciók megvalósítására. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 6 igen –1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
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118/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2014. számú határozatával 

az idegenforgalmi fejlesztésére elkülönített 20 millió forintot a következőkre kell fordítani: 

Készüljenek komplett tervek az elkülönített 20 millió Ft terhére az Alpokalja Ifjúsági, 

Turisztikai és Szabadidőközpont kialakítására  a SZET Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd, 

Füzesi u. 7. alatti  telephelyén. 

A fennmaradó összeget a TDM által megfogalmazott Gotthárd-Therm Kft. által fenntartott St. 

Gotthard Spa & Wellness fürdő nyári attrakcióhoz szükséges beszerzések megvalósítására. 

 

Határidő: azonnal, a megállapodás megkötésére: 2014. június 30., az összeg felhasználására: 

2014. december 31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               SZET Kft. ügyvezető igazgatója 

               Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5./ Napirendi pont: 

Iskolabútorok beszerzése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :12.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: az elmúlt időszakban sok bírálatot kaptunk, hogy nem fordítunk eleget az 

iskoláinkra. Ez az előtejesztés arról szól, hogy az összes iskolában a már használhatatlan 

bútorokat hogyan tudnánk lecserélni. Fekete úrék végigjárták az iskolákat, felmérték a 

bútorzat állapotát, szinte az összes asztal és szék, felújításra és cserére szorul. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 
    A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

119/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  hozzájárul az önkormányzati 

működtetésben levő oktatási intézmények részére (Arany János Általános Iskola, Széchenyi 

Általános Iskola, Vörösmarty Gimnázium) az előterjesztés szerinti iskolabútorok vásárlásához 

azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi ülésre készüljön egy koncepció az iskolák 

további felújítását illetően. 

 

Az iskolabútorok vásárlása a 2013. évi pénzmaradvány terhére 27.000.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6./ Napirendi pont: 

Tankerület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Sporttalálkozó volt 

Szentgotthárdon, több iskola részvételével, tornát is rendeztek melyet a szentgotthárdi 

gyerekek nyertek meg.  Ezért Klagenfurtban lesz egy Európai döntő, melyen a gyerekek részt 

vennének, az utaztatáshoz nyújtott be kérelmet a tankerület. 

Az előterjesztésből nem látszik, de az igazgató úrral abban állapodtam meg, hogy támogatjuk 

a kérelmet a tényleges utazási költség mértékéig. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunknak volt annyi kiegészítése, hogy az 

önkormányzat részéről történjen megrendelés, így majd az önkormányzat kapná a számlát is.  

 

Huszár Gábor: továbbszámlázott kiadásként fogjuk ezt kezelni. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

120/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást biztosít a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerületnek legfeljebb a tankerület kérelmében 

megfogalmazott 110.000.- Ft erejéig arra, hogy a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola tanulói a „Zogarija” program keretében 

Magyarországot képviselhessék a Klagenfurtban megrendezésre kerülő európai döntőben. 

A fenti mértékig a számlákkal igazolt tényleges útiköltség kerül kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Ultrahang készülék beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 14.számú melléklet, 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság támogatja. Nem lízing, hanem egyszerű adásvétel útján fogjuk 

az új szeközt beszerezni. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

121/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

számára szükséges  ultrahang készülék beszerzésére a 2014. évi költségvetésében beállított 5 

millió Ft felett további 2.088.250,- forintot bíztosít a 2013. évi pénzmaradványa terhére azzal, 

hogy  

- a készüléket nem lízing, hanem adásvétel útján kell beszerezni, 
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- a készülék beszerzéséhez a Rendelőintézet Szentgotthárd további 500.000,- forintot 

biztosít a 2014. évre meghatározott költségvetésén belül.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

               Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú ingatlan területrészének értékesítése. ( Papp Ferenc ) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozatot.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 6 igen –1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 

122/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Ferenc, 9970 

Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 91, sz. alatti lakos kérelmét nem támogatja, a szentgotthárdi 

1400/25 hrsz-ú, 8333 m
2
 alapterületű, kivett közterület megnevezésű, 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból a kérelemben megjelölt területrészt nem 

értékesíti. A terület továbbra is a jelenlegi rend szerint hasznosítható. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

9./ Napirendi pont: 

Telekhatár rendezési kérelem Sömenek Lászlóné. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság megtárgyalta. Egy 75 m
2
-nyi területről van szó. 

 

Dömötör Sándor: végigolvasva az előterjesztést, én megfontolásra javaslom a kérelmet, 

támogatnám. 

 

Labritz Béla: amennyiben ez létrejön a vevő eláll a vásárlási szándékától. A vevő arról is 

tájékoztatta a lakókat, hogy amennyiben ő megvásárolná a területet, a bejárat kérdése 

rendezve lenn. 

 

Huszár Gábor: ha jól értem, akkor a vevő hivatalosan nem járul hozzá ehhez a 75 m
2
-hez, de 

szándékában áll megegyezni.  



17 

 

 

Fekete Tamás: tulajdonképpen nem kell ehhez az önkormányzat.  

 

Huszár Gábor: értem.  

 

Virányi Balázs: ez békés úton rendezhető? Mert ha igen, akkor nem hiszem, hogy nekünk 

bele kellene folyni. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 5 igen –1 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 
 

123/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sömenek Lászlóné és ifj. Ropos 

István 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 38. sz. alatti lakosok kérelmét, melyben az 

Önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 1244 hrsz-ú és a Sömenek Lászlóné 

tulajdonában és ifj. Ropos István haszonélvezetében álló szentgotthárdi 1245 hrsz-ú 

ingatlanok közti kb. 400 m2-t érintő telekhatár rendezését kérték, nem támogatja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

10./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem. (Vincze Csaba) 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :17.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. 

 

124/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 20. sz. alatti társasházban:  

1. a 1321/A/11 hrsz-ú ingatlan előtti 4,5 m2 –es területrész értékesítéséhez a VÉ-KO 

INVEST Kft. által 2013.05.23-n készített Forgalmi értékbecslésben szereplő 372.924.-

Ft-ért,  
2. a 1321/A/4-5-6 hrsz-ú üzlethelyiségek által körbezárt, Társasház földszinti alaprajzán 

016 számmal jelölt közlekedő területéből 12,77 m2 területrész értékesítéséhez a VÉ-

KO INVEST Kft. által 2013.05.23-n készített Forgalmi értékbecslésben szereplő 

1.019.200.-Ft-ért,  
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3. a 1320/A/1-2-es ingatlanok északi oldala előtti 15.51 m2-es árkádrész értékesítéséhez 

a VÉ-KO INVEST Kft. által 2013.12.30-n készített Forgalmi értékbecslésben szereplő   

1.285.345.-Ft-ért  

Vincze Csaba 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti lakos részére. 
A Képviselő-testület hozzájárul az értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi alapító okirat 

módosításához, valamint a vételár társasház számlájára történő befizetéséhez. Az Alapító 

Okirat módosításához szükséges aláírásra felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség 

hátralékáról. 

Előadó: Hodászi Gábor a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót.  

 

Dr. Haragh László: a tartozást felhalmozók száma jelentősen csökkent, viszont sajnos az 

összeg nem. A nagyobb összeggel tartozókkal nem tudott mit kezdeni a kft., de munkájuk 

dícséretes. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

125/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft 

által készített, „Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség 

hátralékáról” szóló Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

12./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ( továbbiakban : SZET Kft. ) 2013. 

évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Annyi 

kiegészítést tett, hogy jelenjen meg a mérlegfőösszeg a határozatban. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária:  elfogadásra javasoljuk a mérleget. 
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Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

126/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztő Kft (SZET Szentgotthárdi Kft) 2013. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2.055 e/Ft mérleg szerinti eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

   Hodászi Gábor ügyvezető igazgató 

 

13./ Napirendi pont: 

Kézilabda Klub iskolai csapatainak izolai edzőtáboroztatása . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

Időközben kaptam azt az információt, hogy nem csak az utánpótlás csapat utazna ki, hanem a 

lányok is. ezért az a javaslatom, hogy biztosítsunk bruttó 200 000 Ft-ot a fiúcsapatoknak és 

100 000 Ft-ot a lánycsapatnak. Fedezete pedig legyen a külfüldi külkapcsolatokra szánt 

összeg. 

 

9:20 órakor Dr. Reisinger Richárd távozott a teremből. 

 

Dr. Haragh László: természetesen jó szívvel szavazzuk meg a támogatást, jó sportolást 

kívánunk a csapatoknak.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

127/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 

iskolai csapatainak izolai edzőtáboroztatásának támogatására beadott kérelmét támogatja és 

bruttó 200 000 Ft-ot a fiúcsapatok ill. 100 000 Ft-ot a lánycsapatok táboroztatására biztosít. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

III. EGYEBEK 
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Dr. Haragh László: a Kis utca és a Bem utca sarkán indul egy vízelvezető árok, az ott lévő 

átereszek el vannak tömődve, sárosodva. Ennek kitisztítását kellene megoldnai. 

Szintén a Kis utca, a 32. házszám előtt az árokba belecsúszott egy teherautó, benyomta az 

árokfalát ennek következtében nem folyik ela víz. 

A Gondozóháznál van egy teraszrész, a tetőszerkezetet megkezdte a múltkori vihar. Annak a 

karbantartása most még kis összeggel megoldahtó lenne, és fel kellene mérni az udvaron 

található aszfalt hibáit, azok javítását mihamarabb el kellene végezni.  

 

9:24 órakor Kardosné Kovács Márta Mária távozott a teremből. 

 

Vadász József: az elmúlt időszakban heves vihar sújtotta térségünket ennek következtében 

Zsidán 24 órán keresztül nem volt áramellátás. A Szentgotthárd és Zsida között vezető út 

mellett egy villanyoszlopot szinte csak a vezetékek tartanak. 

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Zsidai temetőrészen májusban meg fog történni a bejárat 

betonlapokkal történő lefedése, erről is jó lenne valamilyen tájékoztatást kapnunk. 

 

Dr. Haragh László: erről nekem is eszembe jutott, hogy a kethelyi temetőhöz vezető utat 

kezdik a gyökerek felnyomni, ezen problémát is orvosolni kellene.  

 

Virányi Balázs: a Dózsa György utcában van néhány fenyőfa a középfeszültségű vezetékek 

alatt. Mivel jön a szolgáltató nyesni, fel kellene hívni a figyelmüket rá, hiszen azok a fák 

gyorsan nőnek és hamarosan elérik a vezetékeket. 

 

Dömötör Sándor:  
A Zsidai temetővel kapcsolatban tényleg jó lenne a járda rendbetétele, de azt is meg kell 

említeni, hogy a temető fölött a kápolna felől jövő útnál az áteresz teljesen el van tömődve, és 

amikor esik az eső akkor a temetőn keresztül folyik a víz. Azt az átereszt mindenképpen ki 

kellene pucolni. 

Zsidaiak örömmel fogadták az új buszmegállót. 

A Baross Gábor utcában van egy ház ami valamikor a Kovács Pista bácsié volt, elhanyagolt, 

méteres gaz van a környezetében., a tulajdonost vagy felszólítani kellene vagy nekünk le 

kellene kaszálni a területet. 

 

9:27 órakor Kardosné Kovács Márta Mária visszatért a terembe. 

 

Huszár Gábor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 9: 30 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 


