Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
474-9/2014. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án
14: 12 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Dr. Reisinger Richárd alpolgármester,
Dömötör Sándor,
Dr. Sütő Ferenc,
Kardosné Kovács Márta Mária,
Dr.Haragh László,
Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak:

Labritz Béla,
Vadász József képviselők.

Meghívott vendégek :

Hodászi Gábor SZET Szentgotthári Kft. ügyvezetője,
Császár Tamás KLIK Szentgotthárdi Tankerület vezetője,
Treiber Mária a sajtó képviselője.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.
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Javasolja, hogy a Képviselő – testület vegy fel a nyílt napirendi pontok közé a „A GotthárdTherm Kft. kérése” című előterjesztés megtárgyalását.
Javasolja, hogy a Képviselő – testület vegy fel a zárt napirendi pontok közé a „Gayer Gyula
Emlékplakett odaítélésére javlattétel” című előterjesztés megtárgyalását.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „Szentgotthárdért Közalapítvány új
kuratóriumi tagjának megválasztása” , a „Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
végelszámolásának lezárásáról” valamint a „Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére
javaslattétel” című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
58/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé a
„Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére javaslattétel” ill. „ A Gotthárd-Therm Kft. kérése”
című előterjesztés megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg:
 a „Szentgotthárdért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztása” című,
 a „Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végelszámolásának lezárásáról” című,
 a „ Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére javaslattétel” valamint a
 „A Gotthárd-Therm Kft. kérése”
című előterjesztéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
I./ NAPIREND:
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:
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Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2013. évi munkáról,
tapasztalatokról, lehetőségek a 2014. évben. 2014. évi cselekvési terv elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.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 helytörténeti tevékenységről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

4./ Napirendi pont:
Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon – a szakma képviselőinek bevonásával,
idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a turizmus- marketingidegenforgalom körében- a TDM-el együttműködve.
Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program
végrehajtásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/

2./ Napirendi pont:
A Tankerület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
3./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
4./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
5./ Napirendi pont:
Támogatási szerződések elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
6./ Napirendi pont:
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központban Szentgotthárd Város
Önkormányzata üzletrésze 6 %-ának eladása Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : .számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
7./ Napirendi pont:
Közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok érvényesülésének vizsgálata.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : .számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
8./ Napirendi pont:
A Hármashatár Mentőcsoport támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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9./ Napirendi pont:
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport” Program című pályázathoz szükséges önerő biztosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
10./ Napirendi pont:
Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
11./ Napirendi pont:
A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága/
12./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
13./ Napirendi pont:
A szentgotthárdi 1244 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 484/45 hrsz.ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
15./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Viserálek Péter )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
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16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
17./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd 0269/ hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/

III. EGYEBEK

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. A
polgármesteri beszámoló következik.
Március 3-án ülésezett a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás.
Március 4-én előadást tartottam a Lipa Hotelben megrendezett szlovén-magyar
gazdaságfejlesztési konferencián.
Március 5-én részt vettem a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban megtartott intézményvezetői
értekezleten.
Március 6-án ülésezett Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési Bizottsága.
Március 7-én Budapesten tárgyaltam Kiss Norbert helyettes államtitkár úrral. Velem volt
Soltész Róbert, a Szentgotthárdi Kézilabda Klub elnöke. A tárgyalás témája a Sportcsarnok
körül kialakult helyzet volt. Azt el kell mondanom, hogy a rémhírek melyek terjednek a
városban, megalapozatlanok. Két számla, összesen 69 millió Ft értékben, be lett nyújtva a
Kéziladba Szövetség felé, pontosabban a sportot felügyelő államtitkárság felé. Az
államtitkárság a helyszínre küldött egy független szakértőt, aki megállapított hiányosságokat
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összesen 40 millió Ft értékben. Azt az álláspontot képviselik, hogy addig nem engedélyezik
ennek a két számlának a kifizetését, amíg a kivitelező cég ezen pótmunkákat el nem végzi.
Ezeken megy a jogi egyeztetés.
Március 11-én a Szentgotthárdi Kézilabda Klubbal folytattam egyeztető megbeszélést.
Március 12-én az Országos Főépítészi Konferencia szervezésével kapcsolatos feladatokat
egyeztettük Czeiner Gábor városi főépítésszel és a Hivatal munkatársaival.
Március 13-án ülésezett a Széll Kálmán munkacsoport. Ezt követően több kollégámmal
közösen kiválasztottuk azokat a város tulajdonába kerülő alkotásokat, amelyek a nyáron
lezajlott nemzetközi művésztelep alkalmával, az Önkormányzat anyagi támogatásával
készültek el.
Szintén ezen a napon Bécsbe látogattam, ahol a Magyar Nagykövetségen tiszteletemet tettem
a nemzeti ünnep alkalmából rendezett programon.
Március 14-én egy villásreggeli keretében hívtam össze és tájékoztattam a sajtó képviselőit a
várost érintő aktuális eseményekről, projektekről.
Aznap délelőtt Szombathelyen, a Megyeházán kitüntetésben részesült több, Szentgotthárd
Város Önkormányzata által felterjesztett szentgotthárdi:
Solt Tamás Vas Megye Gazdaságáért Díjat, Tóth Károlyné Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata, Paukovits Helmut Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata, Lőrincz Miklós Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerését kapta. A kitüntetetteknek ezúton gratulálunk!
A délutáni órákban került sor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának
városi megemlékezésére. Ezúton köszönöm minden szervező és közreműködő munkáját.
Március 17-én került sor a Színházban az Egészségfejlesztési Iroda átadási ünnepségére,
amelyen tiszteletét tette Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úr is.
Március 18-án ülésezett a Jubileumi munkacsoport.
Március 19-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, majd ezt követően a Színházban a
nyugdíjasoknak tartottam előadást.
Március 20-án Solt Tamás igazgató úrral találkoztam, majd ezt követően Szombathelyen,
késő délután pedig Budapesten tárgyaltam.
Március 21-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úrral folytattam egyeztető
megbeszélést Budapesten.
Aznap délután dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel részt
vettünk a VSE közgyűlésén.
Március 24-én ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Március 25-én ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, majd a
délután folyamán az Idősügyi Tanács.
Március 26-án egy fő tett állampolgársági esküt.
Dömötör Sándor: a sportcsarnokkal kapcsolatban lenne egy észrevételem. Az ott felvetődött
problémák tulajdonképpen mulasztások voltak, amikért valakinek felelnie kell. Ezért
javaslom, hogy kezdeményezzük a felelősség megállapítását, nehogy a kézilabda klubot
vegyék ezzel elő. Nyílvánvaló, hogy vagy a kivitelező vagy valaki más hibázott.
Huszár Gábor: erre szerintem a városnak még jogi lehetősége sincs. A fő kivitelező kapott
három hetet, hogy ezeket a munkákat elvégezze. A sportszakállamtitkárság csak akkor fogja
engedélyezni a már benyújtott számlák kifizetését, ha ezek a munkák pótlódnak.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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59/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2013. évi munkáról,
tapasztalatokról, lehetőségek a 2014. évben. 2014. évi cselekvési terv elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.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 módosítással.
Kardosné Kovács Márta Mária: évről évre előttünk van a téma. Szerepel az anyagban civil
szervezetek beszámolója és az önkormányzat álláspontja is. Láthatjuk a cselekvési tervet, ill. a
pályázati kiírást is. Ezen anyag keretében minden leírásra került, időközben a civil
szervezetek is megkapták az előterjesztést. A bizottsági ülésen már mi is tettünk módosító
javaslatot. További javaslatom lenne, hogy mindenképp kerüljön kihangsúlyozásra a
külkapcsolatokkal történő kapcsolatépítés, fenntartás szerepe.
Dr. Sütő Ferenc: még visszakanyarodnék az előző napirendi ponthoz. Nagyon örülök, hogy a
Máriaújfalu városrészen egy 15 éves álom fog a jövőben megvalósulni.
Ehhez a napirendi ponthoz lenne a kiegészítésem. A városrészünk tavaly az egész évre
vonatkozóan készítette el a programtervet, és erre kaptunk is 200 000 Ft-ot. Míg voltak olyan
városrészek melyek ezen felül is kaptak bizonyos összegeket. Az lenne a kérdésem, hogy
egységesen minden városrészi önkormányzat 200 000 Ft-ot fog kapni ebből az alapból és így
nem lehet többlet igényük, vagy a program nagyságrendjétől függően még be lehet nyújtani
további igényt? Ill. ha az adott városrészen az önkormányzat mellett működik egy civil
szervezet akkor ők is külön 200 000 Ft-ot igényelhetnek ezen alapból?
Huszár Gábor: először el kell fogadni ezt a szabályzatot, és utána kellene erről beszélni. Két
fontos dolgot emelünk most bele ebbe a szabályzatba. Az egyik, hogy jubileumi évben a saját
jubileumi programra lehessen pályázni, a 8. sz. mellékletbe kerüljön bele, hogy településrészi
önkormányzatok is tudjanak ezen pályázathoz jutni.
A városrészen lévő civil szervezetek egyébként tudnak forráshoz jutni.
Dr. Haragh László: „egy település akkor élhető ha a polgárai a település életében részt
vesznek.” A civil fórum tagjainak száma eléri a 3000 főt. Tehát minden harmadik ember ma
Szentgotthárdon részt vesz a civil szervezetek munkájában.
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Dr.Sütő Ferenc: lehet, hogy nem jól fogalmaztam meg a kérdésem, akkor most konkrét
számokat fogok sorolni, melyek az előterjesztéshez csatolt táblázatból remekül látszanak.
Például Tótfalu városrész a tavalyi évben 260 eFt-ot kapott, Farkasfa pedig 250 eFt-ot. Ha a
városrészi önkormányzat egész évre összeállítja a programját, és megkapja a 200 eFt-ot akkor
többet nem igényelhet, vagy ha működik a városrészen civil szervezet az is kaphat az
önkormányzat mellett ilyen mértékű támogatást?
Dr.Dancsecs Zsolt: a tavalyi éven már nem tudunk változtatni. Az idei évtől ez úgy van,
hogy egy városrészi önkormányzat 200 eFt-ot igényelhet maximálisan. Ezenkívül a
városrészen működő civil szervezetek igényelhetnek támogatásokat, de ugyanazon programra
nem nyújthatnak be igényt, amire a városrészi önkormányzat már igényelt.
Huszár Gábor: azért van ez a változtatás, hogy ne lehessen párhuzamosan megfinanszírozni
a rendezvényeket ebből az alapból.
Kardosné Kovács Márta Mária: mellékelve van a pályázati kiírás is. Ahol a 2. pontban a
következő van írva : „Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében
5.000.000,- Ft-ot különített el az Alapba, amelynek egy részére (200.000,Ft/településrész/év) pályázhatnak a településrészi önkormányzatok, településrészen
működő civil szervezetek az adott településrészen megvalósuló programra, a fennmaradó
részre pedig a civil szervezetek, alapítványok pályázhatnak.„ Célunk elsősorban a
városrészi önkormányzatok ill. civil szervezetek támogatása. Nem olyan nagy ez az alap, ezért
is határoztunk úgy, hogy ugyanarra a programra kétszer ne lehessen támogatást felvenni.
Dömötör Sándor: a civil szervezeteken kívül nem szerepelnek itt az egyházak. Azt
szeretném ha ők is pályázhatnának, hiszen a nyári hittantáborok finanszírozása is nehézkes.
Nyílvánvalóan nincs ezeknek hatalmas anyagi fedezete, de az ilyesfajta tábrok hasznossága
megkérdőjelezhetetlen.
Huszár Gábor: biztos, hogy az elmúlt években ezt támogatta a város. A tiszta dolog az lenne,
ha lenne egy civil szervezet ilyen célra.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
60/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2013. évi
munkáról, a megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3.
számú melléklete szerint elfogadja.
9

Határidő a közlésre azonnal:
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
Cziráky László elnök
3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap
felosztásának 8. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja azzal, hogy .
a 8. sz. mellékletben a 4.pont egészüljön ki a „támogatást kérhet” kifejezés után a
„településrészi önkormányzat” kifejezéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi önkormányzatok elnökei
4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete z Előterjesztés 9. számú
mellékletben található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal a 10. számú mellékletben
található Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő
támogatás igénylés feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási
időszakonként aktualizálni kell.
Amennyiben a kérelmet benyújtó egy kérelemben több programra, rendezvényre,
feladatra is támogatást igényel, úgy döntésenként egy civil szervezetnek/városrésznek
legfeljebb egy igénye támogatható – a kérelemben benyújtott további el nem bírált
igényeket a későbbi döntésekkor kell elbírálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
5) A város kulturális életének színesítése érdekében a civil szervezetek a jubileumi
évben szervezett saját jubileumi programjainak támogatására is benyújthat
pályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a helytörténeti tevékenységről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
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Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
61/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helytörténeti tevékenységről
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
4./ Napirendi pont:
Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság hosszasan tárgyalta, elfogadásra javasolja kiegészítéssel.
Kardosné Kovács Márta Mária: a jogi bizottsági ülésen szó volt róla, hogy szeretnénk látni,
hogy melyik közterületen milyen rendszereséggel folynak munkák. A következő tetsületi
ülésre kérnénk egy részletesebb anyagot.
Huszár Gábor: áprilisra egy konkrét cselekvési tervet fog elénk tenni az iroda a jövőbeni
munkákról. Ez egyébként minden évben el van készítve, a közös megállapodásban
szerepeltetve is van, de ez a megállapodás idén elénk is fog kerülni.
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
62/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterületek
gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása című előterjesztést
megismerte, az Előterjesztés 2. pontjában felvázolt Közterület fenntartási-,
fejlesztési stratégiát elfogadja, azzal, hogy ennek alapján a konkrét cselekvési tervet
és a munkák ütemezéséről szóló tervet áprilisban a testület elé kell terjeszteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
5./ Napirendi pont:
Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon – a szakma képviselőinek bevonásával,
idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a turizmus- marketingidegenforgalom körében- a TDM-el együttműködve.
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Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program
végrehajtásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.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, és javaslattal kiegészítve elfogadásra
javasolja.
Dr.Haragh László: úgy gondoltuk, hogy van a városban egy szervezet amelyki az
idegenforgalom szervezését jól kézbe tudná venni. Ez a TDM szervezete. Arra gondoltunk,
hogy ennek a szervezetnek a rendelkezésére bocsájtanánk egy jelentősebb összeget, 20 millió
Ft-ot,ezen összeg terhére készüljön egy koncepció, melyben írja le a TDM, hogy mi az ami
jelentősen megnövelné a városba érkező turisták számát. Ezt valamelyik tartalék terhére
javasoljuk elfogadni. Természetesen a későbbiekben a bezsámolókat is várnánk.
Huszár Gábor: a javaslatokban az áll, hogy a fejlesztési keret terhére ítéljük meg ezt az
összeget, azzal a kitétellel, hogy az idegenforgalommal fejlesztésével kapcsolatos
elképzeléseket fogalmazza meg a TDM és azt hozza be ide a testület elé. És a testület ezen
terv megtárgyalása után fog dönteni konkrétan a pénzről. Addig pedig ezt a pénzt tartalékba
helyezzük.
Virányi Balázs: sajnos az utóbbi időben költségcsökkentést a fürdőnél már nem tudtunk
elérni, ezért elindulnánk a másik irányba, a bevételek növelése felé.
Jó lenne ha a TDM tagok mindannyian részt vennének ezen terv elkészítésében. Eddig mindig
azon volt a hangsúly, hogy a TDM-nek nincs pénze.
Arról is beszélnünk kell, hogy a TDM kap további 4 millió Ft-ot arra, hogy legyen egy
állandó, főállású munkatársa, szakembere.
Huszár Gábor: nehogy valaki félreértse, nem a stratégia kidolgozására és a terv elkészítésre
adnánk 20 millió Ft-ot, hanem a programokra, marketingre.
Dr.Reisinger Richárd: a bizottsági ülésen szerteágazó véleményeket lehetett hallani. Az az
álláspont alakult ki bennem, hogy jobb lenne ha az önkormányzat az erőforrásait a saját
gazdasági társaságára fordítani, mert az a későbbiekben jóval visszaellenőrizhetőbb. A TDM
egy civil szerveződés, mely nyereség érdekelt vállalkozásokat tömörít.
Mai hír, a fürdőszövetség szerint, a tavalyi évben 5,5%-os bevételnövekedés volt kimutatható
a magyarországi fürdők átlagában. A mi fürdőnk ezt a statisztikát leginkább negatív irányba
tudta befolyásolni, de ez is mutatja, hogy van az üzletágban lehetőség. A szakember gárda a
fürdőben adott, náluk volna a legjobb helye ennek a 20 millió Ft-nak.
Huszár Gábor: ez egyébként nem zárja ki, hogy a TDM bekapcsolódjon a munkába, és
fordítva is igaz, ha a TDM kapja a fürdő még bekapcsolódhat a stratégia elkészítésébe.
Az a biztos most, hogy ez az összeg elkülönítésre kerül, és majd a testület dönt áprilisban.
Dr.Sütő Ferenc: többen kérték tőlem, hogy kérjek tájékoztatást, információt a szálloda
ügyével kapcsolatban.
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Huszár Gábor: a West Union Invest megtámadta az elsőfokú bírósági határozatot, az utolsó
napon tette meg, március 6-tól számítva 30 napon belül döntenie kell a bíróságnak
másodfokon is, másodfokú döntést pedig megtámadni nem lehet.
Elemi érdekünk, hogy a szálloda megnyisson.
Virányi Balázs: a fürdőnek jó pár éve volt már ilyesfajta stratégia kidolgozására, a mai napig
nem tette meg. Kerüljön szimbiózisba a fürdő a szállásadókkal.
De akkor azt mondom, vegyük két felé, kapja meg a fürdő is meg a TDM is a lehetőség a
stratégia kidolgozására.
Dr.Reisinger Richárd: sokkal jobban ellenőrizhető nekünk a pénz felhasználása a fürdőn
keresztül.
Kardosné Kovács Márta Mária: 2007 óta várjuk a koncepció kidolgozását, hogy a
térségben hogyan is lehetne a turizmust felpezsdíteni. Bizottsági ülésen én is inkább a fürdő
támogatása felé hajlottam. De most már azt mondom, hogy ha TDM megtalálja azt az embert
aki ezt az egészet összefogja, akkor igenis tud működni.
Virányi Balázs: ha nem akarnánk a TDM-mel semmit akkor minek működtetjük? Most van
lehetőségünk támogatásra, igenis ki kellene használni. És ott a lehetőségünk, hogy áprilisban
nemet mondjunk.
Huszár Gábor: akkor kerüljön bele a határozatba a TDM is, meg a fürdő is. Áprilisban pedig
a stratégiák láttán döntünk. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
63/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Intézkedési
Terv 2012-2014. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgotthárd idegenforgalmi fejlesztésére 20 millió Ft-ot elkülönít, és ezt az összeget az
Önkormányzat biztosítja a TDM vagy a Gotthárd-Therm kft. részére azt követően, hogy a
TDM vagy a Gotthárd-Therm Kft. az idegenforgalmi fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit
megfogalmazza és a testület elé terjeszti amit a testület jóváhagy.
Ezt követően a TDM-nek illetve a Gotthárd-Therm Kft.-nek havi beszámolót kell készíteni
arról, hogy az általa letett elképzelések megvalósítása hogyan haladt előre.
Határidő: a közlésre azonnal, a terv előterjesztésére 2014. áprilisi képviselő-testületi ülés.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök
Kiss Éva, PKKE elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
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II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető,
Előterjesztés :.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 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
64/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadásra javasolja a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás számára.
Határidő: azonnal
Felelős : dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrás v.
Uhor Anita intézményvezető
2./ Napirendi pont:
A Tankerület kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.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, és mindkét bizottság elfogadásra javasolja az
„A” változatot kiegészítéssel, miszerint látva az intézmények pillanatnyi nehéz helyzetét,
nyújtsunk azonnali segítséget még a zárszámadás előtt. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban
kérdés, szavazás következik az „A” variációról.
Huszár Gábor: és akkor a kettes pontban fogalmazzuk meg, az egyszeri segítségnyújtásról.
Most jelzi nekem a Tankerület igazgatója. Kérem a szóadásról szavazzunk! 6 igen – 1
tartozkodással megadjuk a szót.
Császár Tamás: szerettem volna még a szavazás előtt szólni. Óriási csalódásomnak kell
hangot adnom, úgy gondoltam, hogy a szentgotthárdi képviselő testületnek az oktatás egy
nagyon fontos kérdés. Mikor az állam a nagyobb szerepvállalásra létrehozta a Klebersberg
Intézményfenntartó Központot, és ezzel a Tankerületeket is, akkor az önkormányzatokat
választás elé állította a működtetés vonatkozásában. Szentgotthárd Város Önkormányzata
felelősségteljesen úgy döntött, hogy vállalja a működtetést.
Küldtünk minden képviselőnek anyagot azért, mert egy kardinális dologról van szó.
Tankerületünk költségvetésében 6 számjegyű összeg szerepel, ami a működtetésre fordítható.
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Emellett idetartozik, a Magyarlak- Csörötnek Tagiskola amit nekünk kell működtetni. A
működtetés nem csak a rezsiköltségekre vonatkozik. A közoktatási törvény részletesen leírja,
hogy ilyen esetekben mi az önkormányzat feladata. Ne hozza az intézményeinket ilyen
helyzetbe az önkormányzat, a gyermekek szülők panaszkodnak, hogy a pedagógus nem tudja
a munkáját rendesen ellátni. Hadd jegyezzem meg az, hogy feladatunk például a
pedagógusok, diákok versenyekre utaztatásának finanszírozása, 3 hónap telt el 300 eFt-nál
tartunk, holott 6 számjegyzű összeg van ilyesfajta kiadásokra. Vagy például a tantervben
előírt úszásoktatásért is fizetnünk kell a fürdőnek.
Borzasztó helyzetbe kerülünk mi is, és az intézmények is. Javasolnám, hogy üljünk le
közösen, és tárgyaljunk a témában.
Huszár Gábor: köszönjük a hozzászólást. Itt van a testület előtt egy Emberi Erőforrás
Minisztériumi levél, a Tankerület kapta. Ebben az szerepel, hogy a 8. sz. melléklet részletesen
felsorolja, a települési önkormányzatok működtetéssel kapcsolatos feladatait. Dolog kiadások
és bevételek körét. A testület nem tud mást elfogadni, mint az ide vonatkozó törvényt és
rendeletet, ill. ebben foglaltakat. Nem adhatunk másra pénzt, ugyanis az állami számvevőszék
felé nem tudunk elszámolni.
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésen én megígértem, hogy a fénymásolási ill.
informatikai problémákat meg fogjuk oldani. Amit még amúgy nem tudom milyen forrásból
fogjuk megoldani, hiszen nincs még zárszámadásunk.
Természetesen egyedi elbírálások alapján vállalhatnak plusz kötelezettségeket, de a
mellékletben megfogalmazottakon túl nem vállalhatunk semmit. Azt vissza kell, hogy
utasítsam, hogy az önkormányzat magára hagyná az intézményket, minden a működtetéssel
kapcsolatos költséget vállaljuk, sőt még azon túl is mindent megteszünk. Tudnék sorolni sok
költséget, amit a működtetésen túl bevállalunk.
Dr.Dancsecs Zsolt: azt gondolom, hogy amíg van egy törvény és van egy rendelet, mely
alapján nekünk el kell járni, mindaddig míg ezek hatályban vannak nem tehetünk másként.
Azt gondolom, hogy az önkormányzat mindent megtesz ami az ő feladata.
Azt is hozzá kell tennem, hogy ügyrendileg erre a vitára szavazás után nem igazán van
lehetőség, hiszen elkezdtünk szavazni.
Huszár Gábor: azt gondolom, hogy ebbe a vitába nem kellene belemenni. Kérem, hogy
pozitívumként fogadják el, és próbálják meg az intézmények felé kommunikálni, hogy
azonnali segítséget nyújtunk.
Egyébként a minisztérium levele szerint, így kell eljárnunk ami elfogadtunk „A” variációban.
Virányi Balázs: megpróbálunk 100 %-osan megfelelni a törvénynek ill. rendeletnek. A KLIK
egy központi költségvetési szerv, mely mögött az állam áll. Ezen dolgok ellátása az állam
feladata, az önkormányzat erre külön forrást nem kap. Ugyanakkor azt is el kell mondanom,
hogy sokkal többmindent próbálunk megtenni, mint ami a törvényben le van írva.
Kicsit úgy éreztem, hogy leginkább hangulatkeltésről van szó.
Huszár Gábor: javaslatot felteszem szavazásra. Amennyiben nincs több hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 tart. ill. 6 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
15

65/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tankerület kérelmét
megtárgyalta és a Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény működtetésével
kapcsolatban olyan, a működtetés egyedi feltételeit meghatározó megállapodás
megkötését kezdeményezi, amelyben a kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó
dologi kiadások, úgy mint a taneszközök javítása, karbantartása, továbbá a köznevelési
közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése kivételével minden olyan
működtetést érintő feladat és kiadás az Önkormányzaté, amelyet a nemzeti
köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendeletet 8. melléklete
működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettségként határoz meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete megkeresi az egyszeri
segítségnyújtási lehetőséget az iskolák fénymásolási és informatikai gondjainak
megoldására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
66/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben
meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2014. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v.
4./ Napirendi pont:
A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés :.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.
Dr.Haragh László: minimális emelést javasoltunk, igazából csak infláció követésről van szó.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
67/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni
ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1.1. 1.643,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását,
1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és
kedvezmények meghatározását 2014. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy
a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és
a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
Kovács Tiborné igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2014. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
5./ Napirendi pont:
Támogatási szerződések elfgoadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.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 javasolják. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
68/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak
megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán:
- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendbentartására és a takarítási és
hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi
Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében,
- Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes
Német Kisebbségi Önkormányzattal 44.000 Ft és a Rábafüzesért Egyesülettel 6.000 Ft
összegben,
- Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a takarítási
és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel
167.000 Ft összegben,
- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel
80.000 Ft. összegben,
- Támogatási szerződés a rábatótfalui városrészen kaszálásra a Rábatótfalui Sportegyesülettel
37.000 Ft összegben,
- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 90.000 Ft ellenében.
1.2.) A támogatások fedezete a 2014. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
2.)
2.1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez a megállapodások következő szervezetekkel való megkötéséhez járul
hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2014. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
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Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2014. május
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont:
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központban Szentgotthárd Város
Önkormányzata üzletrésze 6 %-ának eladása Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : .számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Arról van szó, hogy
Nagykanizsa megyei jogú városként, teljes szavazati joggal szeretne belépni a Mechatronikai
Központba, ezt a társulásban lévő tagok jónak tartják, ezért, hogy ugyanannyi joggal
rendelkezzen minden tagnak 6-6 %-ot kell eladni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 tart. ill 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
69/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 26%-os
üzletrészének felosztásához, annak 6%-át adásvételi szerződés útján Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ruházza át.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond elővásárlási
jogáról mind a tag, mind a társaság vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Előterjesztés
2. számú melléklete szerinti Üzletrész adás-vételi szerződést, illetve a 3. számú
melléklet szerinti Társasági szerződés módosítását, egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert ezek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
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7./ Napirendi pont:
Közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok érvényesülésének vizsgálata.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : .számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javaolja. Amennyiben nincs hozzászólás,
szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
70/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közterületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok érvényesülésének vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

8./ Napirendi pont:
A Hármashatár Mentőcsoport támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, méghozzá 300 e Ft értékben,
amit majd a zárszámadás terhére tudunk megtenni. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás
következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
71/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hármashatár
Mentőcsoport kérelmét azzal, hogy az Önkormányzat a szervezet számára szükséges
felszerelést 300 000 Ft értékben megvásárolja a szervezettel történő előzetes egyeztetés
alapján. A kifizetésre a zárszámadást követően, a pénzmaradványok ismeretében kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

9./ Napirendi pont:
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport” Program című pályázathoz szükséges önerő biztosítása.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és nem tudott döntést hozni. Arról van szó, hogy egy
10 millió Ft-os pályázatban tudnánk részt venni, amiben kb. 2,8 millió Ft-nyi önrészt kellene
vállalni. Ez a teljes költség 30%-a. Az is biztos, hogy 2015-ben kellene ezt az összeget
átutalni. Ha nem nyerne a pályázat akkor várólistára kerülne, de a 2016-os évben elsőbbséget
élvezne. Azért kérem, hogy fogadjuk el, mert ne ejtsük ki magunkat eleve, azzal, hogy el sem
indulunk.
Sokszor adódik olyan, főleg ősszel és tavasszal, hogy napközben jó idő van, de éjjel esik és
akkor már a gyerekek nem tudnak kimenni az udvarra játszani. Ez közvetlenül eső után is
használható, körbekerített helyen tudnának a gyerekek játszani. Bőven van hely ill. földterület
az óvoda udvarán is, ilyen pálya kialakítására.
Dr.Haragh László: úgy gondolom elindultunk abba az irányba, hogy a sportot kitörési
pontként, ill. fokozottan támogatot szektorként kezeljük. Kitűnő ötletnek tartom, hogy az
óvodában a sportra nevelésre teremtsünk lehetőséget.
Kardosné Kovács Márta Mária: bizottsági ülésen igaz, hogy nem tudtunk dönteni, de én
személy szerint támogattam. Labdajátékokra alkalmas terület jelenleg nincs. Az esős idő utáni
kint tartozkodás szintén nem megoldható jelenleg.
Virányi Balázs: azon kell elgondolkodnunk, hogy melyik irányt választjuk. Azt, hogy a
gyermekeink egy teljesen mű épített környezethez szokjanak, vagy a természethez. Tegyük e
be őket egy 6x12 méteres ketrecbe? Szeretnénk gyermekeinket kivinni a természetbe a
számítógépek mellől, és erre műfüves pályát csinálnánk az óvodában? Aki tehetséges az az
udvaron is meg tud tanulni focizni. Szerintem nem kellene ebbe az irányba elmenni.
Huszár Gábor: egyetértenék ezzel akkor, ha a mi óvodánk egy nagyvárosi óvoda lenne, 50
m^2-es udvarral. De nekünk hatalmas udvarunk van, és betennénk az egyik sarokba ezt a
pályát. Ezzel a pályával csak a lehetőségeinket növelnénk.
Én a saját gyermekeimről tudom, hogy néha úgy jöttek haza, mint a malacok. Ez nem arról
szól, hogy ide bekényszerítenénk őket. Arról szól, hogy ha szép idő van, de felázott a talaj ide
akkor is ki lehet őket vinni.
Én ennek a jó oldalát is látom. Nem engedtem volna ezt az előterjesztést ha nem látnám
értelmét.
Dr.Dancsecs Zsolt: én átálló vagyok ebben a kérdésben, elsőkörben nagyon támogattam, de
miközben írtam az előterjesztést egyre jobban a másik oldalra hajlok. Ebben semmi logika
nincsen, hogy 3-5 éves gyermekeinket egy épített, műfüves pályára kényszerítjük és az is
nagyon fontos, hogy a szakma, az óvoda vezetése ezt nem támogatja.
Nem a gyerekek javát szolgálná. A kiírásban ilyenek is szerepelnek, hogy „felezőháló
teniszhez”. A szentgotthárdi gyerekek teniszeznek az óvodában? Azt a pénzt amit az önerőre
kellene fordítanunk, inkább költsük játékokra, focikapura nekik, hadd játszanak az udvaron.
Ezért született ez a furcsa előterjesztés.
Dr.Haragh László: a pályázat nem csak egy műfüves pályáról szól, egy módszert is kapunk
vele. Elindítanánk gyermekeinket egy olyan úton, melyet a későbbiekben is járnak majd,
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hiszen aki gyermekkorában sportol az később is fog. Tartalmazza az óvonők továbbképzését
is ez a pályázat.
Én támogatnám.
Dömötör Sándor: én a mesterségesen kialakított dolgokat nem szeretem. Ilyen kis korban
szinte értelmetlen műfüves pályán focizni a gyerekeknek.
Ennyi pénzt rááldozni erre a 6x12 méteres darabra ill. tartozékaira, felesleges.
Dr.Sütő Ferenc: legfiatalabb képviselőként össze vagyok zavarodva. Nem tudom mennyire
szerencsés óvodás korban sportág specifikusan nevelni a gyerekeket. Azt sem teljesen értem,
hogy az óvonők elmennének képzésre, majd ők oktatnák a gyerekeknek a labdarúgást? Nem
felesleges ez 3 éves korban?
Még nem tudom milyen döntést fogok hozni.
Huszár Gábor: nem feltétlenül olvasom ki azt, hogy specifikus nevelésbe kezdenénk. Nem
baj az ha a gyerek labdával találkozik ebben a korban.
Virányi Balázs: azt nem tartom szerencsésnek, hogy uniformizált mozgásformákkal
találkozzon a gyerek. Nem értek azzal egyet, hogy pénzt fizessünk egy olyan módszerért,
aminek az a lényeg, hogy egy 3-6 éves gyermeknek, hogyan kell a labdát rúgnia.
Huszár Gábor: én ezt úgy értelmezem, hogy a pálya mellé kapunk egy módszert is.
Még mindig sokan kérnek szót, ezért nem tudok szavaztatni.
Dr.Haragh László: sokan a műfüves pályát emlegetik, itt nem az a lényeg. A sportra nevelés
a fontos, és az, hogy az érzékeny időszakokban, tavasszal ill. ősszel is kint lehetnek a
gyermekek a levegőn. A jónéhány korosztálynál látszik, hogy igenis hiányzott annak idejéna
sportra nevelés.
Mindenképpen javasolnám a pályázat támogatását, még akkor is ha az intézmény nem is áll
1005- ban mögötte.
Kardosné Kovács Márta Mária: mindent meg kell adnunk a kicsiknek, arról nem is
beszélve, hogy a gyerekek az új dolgokhoz vonzódnak, ahhoz kötüdnek leginkább. Nem kell
arra gondolni, hogy a mi időnkben mi volt, nekik már más igényeik vanank.
Huszár Gábor: én is elbizonytalanodok néha, de ha csak 5 óvodást át tudok szoktatni a
mozgásra, már eredményt értünk el. Természetesen ha a műszaki iroda azt mondja, hogy tud
ennyi pénzből pályát csinálni akkor attól sem zárkozunk el.
Dr.Reisinger Richárd: én is a negatív hozzászólok táborába lépnék be. Életem egy
szerencsés szakaszában el tudtam jutni a brazíliai Rio-ba. Ahol néhány napot töltöttem, és
több meghatározó befolyás is ért. Arra emlékszem, hogy a Copacabana strandján körülbelül
ilyesmi korú gyerekek, bokáig süllyedve a tengerparti homokban reggeltől estig fociztak.
Arról van tapasztalatunk, hogy valamennyire mégiscsak működik a brazil foci.
Az előterjesztésből leginkább a műfüves pályán van a hangsóly, amit én is feleslegesnek
érzek.
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Dr.Haragh László: a sportban igazán versenyképes államok sokat tesznek az utánpótlás
nevelésért. Nem elsődleges a pályáról van szó, ha a műszaki iroda ennyi pénzből megoldja,
akkor bízzuk meg őt. Szerintem az oktatási módon, módszeren van a hangsúly.
Dömötör Sándor: a jó idővel a liget lehetőségeit is kihasználják a gyerekek, ott vacilálunk az
illemhely kérdésén, ami nem is kerülne ennyibe, közel 3 millió ft-on nem ami véleményem
szerint felesleges.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 1 nem – 3 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
72/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy az
Önkormányzat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” felhívásra pályázatot nyújtson
be a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményben ovi-foci
sportpálya létesítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
10./ Napirendi pont:
Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.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.
Dr.Dancsecs Zsolt: a jogi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendelet elejére kerüljön egy
bevezető szöveg. Én ezt megírtam, és most felolvasnám.
„Szentgotthárd Város Önkormányzata elismerve Széll Kálmánnak, Szentgotthárd volt
országgyűlési képviselőjének, Magyarország volt miniszterelnökének, Szentgotthárd
gazdasági, társadalmi fejlődése érdekében a XX. század eleji meghatározó munkásságát, Széll
Kálmán nevével indítja el a szentgotthárdi diákok támogatására létrehozott ösztöndíjat.”
Dr.Reisinger Richárd: jó a megfogalmazás, azt javaslom, hogy rögtön legyen ez a bevezető.
Huszár Gábor: ez a mi törvényünk, mi házunk rendelete.
Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunknak teljes mértékben megfelel a bevezetés.
Célunk a rendelettel, hogy támogassuk diákjainkat.
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Huszár Gábor: kifejezett célja volt a testületnek, hogy ezen az ösztöndíjon bárki aki jól tanul
indulhasson. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem,
rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 10/2014. (III.27. ) Önkormányzati rendeletét a „Széll Kálmán „
tanulmányi ösztöndíjról.
11./ Napirendi pont:
A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága/
Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(III.27.) önkormányzati rendeletét
A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.
1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés :.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 javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2014 (III.27.) rendeletét a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
13./ Napirendi pont:
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A szentgotthárdi 1244 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az elmúlt ülésünkön
meghatároztunk egy 1500 Ft/m2 árat. A vevő azt mondta, hogy adna 1000 Ft/m2 és készíttettet
egy felmérést az általunk előírt útra. Az út árát vállalná, és az általa javasolt 1000 Ft/m 2 árat.
Hajlandóak lennénk ebbe belemenni, de ragaszkodhatunk is az általunk meghatározott árhoz
is.
Én számolgattam, és nem értem a vevőt, mert ő az általa javasolt verzióval rosszabbul jár.
Dömötör Sándor: számolás után én sem nagyon értem. Kérdésem az lenne, hogy a környező
területek tulajdonosai meg lettek ez ügyben kérdezve?
Huszár Gábor: az biztos, hogy a területet csak úgy adhatjuk el, hogy a mögötte lévő
területek megközelíthetőek legyenek. Kérdés az, hogy mi csináljuk meg vagy a vevő.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
73/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1244 hrsz-ú,
kivett ásatási terület megnevezésű 5007 m2 alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanból, az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő Változási vázrajz
szerinti megosztás után létrejött 1244/1 hrsz-ú, 4334 m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant a kezdeményezők választása szerint
VAGY
1500 Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal, hogy a területrész vásárlását kezdeményező félnek
a határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról, hogy a közölt eladási áron
és az alábbi feltételek alapján továbbra is fenntartja a vételi szándékát.
Amennyiben a vételi szándék továbbra is fennáll, úgy az 1244 hrsz-ú ingatlan megosztását az
önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan értékesítését a
Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet szerinti
versenyeztetés, értékesítés.
Az értékesítés további feltételei:
- A vevő félnek vállalnia kell a megosztás során létrejövő 1244/2 hrsz-ú ingatlanon 0/70
kőzúzalékú út kialakítását legalább 4 m szélességben, 15 cm vastagságban és a
csapadékvizet árokkal történő elvezetését.
- 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).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége a vevő felet terheli.
VAGY
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1000.-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal, hogy a szentgotthárdi 1244 hrsz-ú ingatlan
megosztását az önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan
értékesítését a Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet
szerinti versenyeztetés, értékesítés.
A területrész vásárlását kezdeményező félnek a határozat közlését követő 15 napon belül
nyilatkozni kell arról, hogy a közölt eladási áron és az alábbi feltételek alapján továbbra is
fenntartja a vételi szándékát.
Amennyiben a vételi szándék továbbra is fennáll, úgy az 1244 hrsz-ú ingatlan megosztását az
önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan értékesítését a
Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet szerinti
versenyeztetés, értékesítés.
Az értékesítés további feltételei:
- A vevő félnek vállalnia kell a vételáron felül az általa elkészíttetett útkialakítási
költségbecslésben a felkért tervező által megadott bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetését is mely
a megosztás során létrejövő, Önkormányzat tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
kivett közforgalom elől elzárt magánút 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).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége a vevő felet terheli.
Határidő: a közlésre azonnal, az értékesítésre: a földhivatali átvezetést követő Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 484/45 hrsz.ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.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 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
74/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Földhivatali átvezetést követően
létrejött szentgotthárdi 484/45 hrsz-ú, 559 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanra Viniczay Tibor 9970 Szentgotthárd, Kertvárosi u. 2. sz. alatti lakossal
történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá az 52/2014. sz. testületi határozattal
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért, amennyiben a Magyar
Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított elővásárlási
jogával nem él.
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Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló
nyilatkozatának közlését követő 15 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
15./ Napirendi pont:
Területvásárlási kérelem ( Viserálek Péter )
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.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 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
75/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 403/102 hrsz-ú, 3 ha 2662 m2 területű, kivett rét, és a 475/4 hrsz-ú,
2939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi ingatlanokat és Viserálek Péter 9970 Szentgotthárd, Zöld mező u.
4. sz. alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 522/2 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, 2250 m2 területű ingatlant érintően az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
telekhatár rendezés a területrészek értékarányos cseréjével megvalósuljon.
Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen
határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.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 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
76/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2.
szám alatti, 1578/2/A/17 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű garázsra az önkormányzat tulajdonában
lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése alapján
Zalka Melinda 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt. 2. alatti lakossal történő Bérleti
szerződés megkötéséhez járul hozzá.
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Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: 7760.-Ft/hó.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft közlése szerint.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,
17./ Napirendi pont:
A Szentgotthárd 0269/ hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés :.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 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
77/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd 0269/48.hrszú, 1 ha 5518 nm területnagyságú, szántó megnevezésű telek belterületbe vonását
kezdeményezi, iparterület felhasználási céllal.
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az AMES Hungaria Kft.
szándéknyilatkozatai alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 0269/48. hrsz-ú telek
településszerkezeti tervben meghatározott iparterületi felhasználása 4 éven belül ténylegesen
megvalsul.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
III. EGYEBEK
Dömötör Sándor: már említettem a bizottsági ülésen, hogy több lakó is aggodalmát fejezte ki
a vasútállomás környékén ill. egészségügyi intézményeink is találhatók a város azon részén,
melyek nyugalmát zavarják a motocrossosok. Ezzel kapcsolatban van valami megállapodás?
Huszár Gábor: hozzám is eljutottak ezen aggályok. Szóban már jeleztem az üzemeltetőnek,
hogy el kellene gondolkodni azon, hogy a hétvégente korlátozott pályahasználat legyen. Azt
gondolom, hogy a testületnek ha nem is itt ülésen, de kellene beszélnie. Vannak olyan
városrészek ahol a lakókat igencsak zavarja a motorok zaja. Biztosan van jogi lehetőségünk,
csak meg kell keresni.
Azt is gondolom, hogy ez is színesíti városunk lehetőségeit, ezzel is viszik a hírünket.
Dr.Reisinger Richárd: szerintem ez nem képviselő testületi hatáskör, ez hatósági ügy kell,
hogy legyen. Akiket zavar a zajhatás, tesznek bejelentést a jegyző felé, ezek után
kivizsgálásra kerül az ügy. Volt már ilyenre korábban is példa, a hatóságok ilyen esetekben
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megfelelően járnak el.
Virányi Balázs: igazából ez nem csak hatósági ügy lehet, hanem műszaki probléma is. Nem
feltétlenül a mi feladatunk ezt megoldani, elsősorban a pálya kezelőjének vagy
üzemeltetőjének kellene ezzel foglalkozni. Vannak különböző remek műszaki megoldások
zajszennyezés csökkentésre.
Huszár Gábor: kérem jegyző urat, és Fekete urat, hogy a jövőben beszéljünk a problémáról.
Amennyiben nincs több hozzászólás, visszatérnék a két ülés közti anyaghoz.
Megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:35 órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt
ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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