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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-37/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án            

12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 dr. Sütő Ferenc,  

 Szalainé Kiss Edina képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

 

Meghívott vendégek :  Treiber Mária a sajtó képviselője. 

     

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

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

 

Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Hozzájárulás vagyontárgyak 

elfogadásához” ill. „RA-HU-MI 2012. Kft. jelzálog bejegyzés kérelme” című 

előterjesztéseket. 
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Javasolja, hogy vegyék le a nyílt napirendek közül a „A temetőkről és temetkezésekről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása„ című előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület az  

 „A Szentgotthárd című önkormányzati lap jogsértése”, 

 az ”I. számú gyermek háziorvosi körzet tovább működése”, 

 a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj-ra””, 

 valamint  

 a ”Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”-ra” 

című előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

258/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgysorozatba felveszi a nyílt 

napirendi pontok közé  a „Hozzájárulás vagyontárgyak elfogadásához” ill. „ RA-HU-MI 

2012. Kft. jelzálog bejegyzés kérelme” című előterjesztéseket. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi a nyílt napirendek közül 

a „A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása„ című 

előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

  „A Szentgotthárd című önkormányzati lap jogsértése”, 

 az ”I. számú gyermek háziorvosi körzet tovább működése”, 

 a „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj-ra””, 
valamint  

 a ”Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”-ra” 
című előterjesztéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat  9 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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2014. évi Energiaracionalizálási 

Programterve teljesítéséről és a 2015. év Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.Vizsgálat helyi pénz 

bevezetésének lehetőségeiről, helyi termékek érétkesítésének és fogyasztásának előtérbe 

helyezésére. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának lehetőségeiről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat gazdaság élénkítő programjának megvalósítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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4./ Napirendi pont: 

Térinformatikai rendszer létrhozása. 

Előadó:  Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződés. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Felügyeleti ellenőrzés [Rendelőintézet Szentgotthárd] 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :12.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

7./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :13.számú melléklet, 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

8./ Napirendi pont: 

LEADER pályázat Radnóti játszótér. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14.számú melléklet 

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

 

 

9./ Napirendi pont: 

LEADER pályázat Információs tábla_ Horgász Egyesület. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

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

 

 

10./ Napirendi pont: 

„A Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekthez 

szükséges önerő biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
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Előterjesztés : 16.számú melléklet 

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

 

 

11./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás volt téglagyár területén napelemes kiserőmű létesítéséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 17.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

12./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok tagságának megszüntetése, új tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 18.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

13./ Napirendi pont: 

Közalapítványokba tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

14./ Napirendi pont: 

Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

15./ Napirendi pont: 

Sztg. 3755/1 hrsz-ú, kivett, közforgalom elől elzárt magánút ingyenes felajánlása. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlan vásárlási kérelem ( Székely Péter ). 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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17./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség , 

valamint vízdíj hátralékáról. 

Előadó: Karsai Gábor ügyvezető igazgató,  

Előterjesztés :23.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

18./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás jövője. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 24.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

19./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 25.számú melléklet 

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

 

20./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás vagyontárgyak elfogadásához. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 26.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

21./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012. Kft. jelzálog bejegyzés kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 27.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. 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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: a két ülés közti beszámoló következik.  

November 3-án Szombathelyen a Kaszagyár ügyében tárgyaltam.  

November 5-én részt vettem a Diabetes Klub fennállásának 15. évfordulója alkalmából 

rendezett programon a Színházban. Előtte a Hivatalban vendégül láttam a Körmendi Diabetes 

Klub tagjait.  

Ezt követően Balatonfüredre utaztam az Önkormányzat és Állam című konferenciára. 

November 6-án a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos megbeszélést tartottunk.  

November 7-én részt vettem a III. Béla Szakképző Iskola projektzáró rendezvényén. 

Aznap este a Színházban a Szentgotthárdi Fotóklub kiállításának megnyitóján Labritz Béla 

alpolgármester úr köszöntötte a vendégeket.  

November 8-án tiszteletemet tettem a Szent Márton napi misén Szombathelyen. 

November 10-én Szabó Ernőt felszámoló biztossal tárgyaltam.  

November 11-én a GySEV illetve a Vasi Volán vezetőivel, valamint Fekete Tamással 

városüzemeltetési vezetővel a buszpályaudvar projekttel kapcsolatosan tartottunk 

megbeszélést. 

Az aznapi Hóértekezleten Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 

Szintén 11-én ülésezett az Idősügyi Tanács, valamint a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás.  

A két ülés között részt vettem a közétkeztetési szolgáltatóval, a JustFood Kft.-vel folytatott 

egyeztetésen, illetve Nagy Pál Sebestyénnel, az NP Consult Kft. vezetőjével tárgyaltam. 

November 12-én településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos megbeszélést tartottunk. 

November 17-én a Kiswire Szentgotthárd Kft-t látogattam meg, ahol Támis János igazgató 

úrral tárgyaltam. 

Aznap Kotnyek Balázst, a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. ügyvezető igazgatójával 

egyezettem.  

November 18-án Dr. Csiszár Judit intézményvezető asszonnyal orvosi ügyelettel kapcsolatos 

megbeszélést tartottunk a Rendelőintézetben. 

Délelőtt részt vettem a Fürdő Felügyelő Bizottságának gyűlésén.  

November 19-én rendkívüli bizottsági illetve testületi ülést tartottunk.  

Délelőtt Kiss Csabát, a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjét és kollégáit fogadtam, 

ezt követően pedig Solt Tamással, az Opel Szentgotthárd Kft. igazgatójával tárgyaltam. 

November 20-án Intézményvezetői értekezletet tartottunk.  

Ezután Szombathelyre utaztam, ahol részt vettem a Top 100 Vas 2014. elnevezésű 

rendezvényen. 

November 21-én ismét településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos megbeszélést tartottunk.  

Aznap délelőtt Seregi professzor urat fogadtam. 

Este a 13. Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitóján köszöntöttem a 

résztvevőket.  

November 24-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottságunk, valamint az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.  

Aznap orvosi ügyelettel kapcsolatos megbeszélést is tartottunk.  

Este részt vettem a máriaújfalusi részönkormányzat alakuló ülésén.  

November 25-én ülésezett a Pénzügyi és Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 

November 26-án 2 fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban.  
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Virányi Balázs: a hóeltakarítással kapcsolatos értekezleten elhangzottakat szeretném 

ismertetni. A hóeltakarítás mindig fontossági sorrendben történik. Kézi hóeltakarítás során az 

önkormányzati intézmények megközelítésének biztosítása, az önkormányzati intézmények 

előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és autóbuszöblök takarítása, sikosság mentesítése 

a SZET Szentgotthárdi Kft. feladata.  

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, árusító helyek és társasházak előtti 

járdaszakaszok takarítása, ill. sikosságmentesítése a tulajdonosnak ill. használónak a 

kötelessége. Családiházas övezetekben ez nem okoz általában problémát, de a társasházaknál 

igen. A közös képviselők legyenek szívesek ezt a kérdést rendezni.  

 

Huszár Gábor: ezen felül javasolni fogom jegyző úr felé, hogy a városi honlapra kerüljön fel 

a hóeltakarítási ütemterv, ill. a vállalkozók neve területre megjelölve akik ezt a munkát majd 

végzik. Esetlegesen a Szentgotthárd újságban is megjelenhetne. 

 

Lábodi Gábor:  a beszámolóból kimaradt a turisztikai konferencia, ami a fürdőben volt 

megtartva a TDM szervezésében. Az idegenforgalom jövőjéről esett szó. Többen részt 

vettünk rajta. 

A továbbiakban egy problémával kapcsolatban szeretnék érdeklődni, a József Attila utca 5. 

szám alatti pincebeázás megoldódott e?  

 

Huszár Gábor: elnézést, hogy kimaradt az esemény. 

Két héttel ezelőtt nekem is szólt a hölgy, hogy a pincéből folyton szivattyúzni kell a vizet, 

kérem ennek nézzünk utána.  

A jogi bizottságnak volt módosító indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a fürdő 

beszámolójában szereplő felvetés, a jövő hónapban külön témaként jelenjen meg előttünk.  

 

Szalainé Kiss Edina: a két ülés közti beszámolóból kimaradt egy eredmény. A könyvtár 

előtti csatornafedél megjavításra került. Régi probléma volt, végre sikerült megoldani. 

A Családsegítő Szolgálat az idei évben is adománygyűjtő akciót hirdet rászoruló családok 

részére, kérek mindenkit, amennyiben tud, segítsen.  

 

Huszár Gábor: a Karitász is gyűjt ezzel párhuzamosan.  

Az aknafedéllel kapcsolatban, több hónapja kint van a tábla a fürdőhöz bevezető útnál is, 

nehezen tudom elképzelni, hogy egy aknát nem tudnak megjavítani, kibetonozni. Egyébként 

nem is a mi ill. a közútkezelő feladata, hiszen a Magyar Telekom aknájáról van szó.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

259/2014. 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. 

 

A fürdő felvetéséről ami a tagi kölcsön felhasználási jogcím változtatását teszi lehetővé a 

decemberi testületi ülésen külön előterjesztés alapján dönt.   

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2014. évi Energiaracionalizálási 

Programterve teljesítéséről és a 2015. év Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolja.  

Idéznék az előterjesztésből : „Megállapítható, hogy az elmúlt évek tudatos energia 

gazdálkodása és az Energia-racionalizálási programtervek jelentős költségmegtakarítást 

hoztak városunknak. „ Két intézményünkben csaknem 100 %-os a megtakarítás. 

„Viszont az is megállapítható, hogy még messze nem merítettünk ki minden lehetőséget ezen a 

téren. A programterv teljesítéséhez több és kedvezőbb pályázati lehetőségre továbbá 

jelentősebb önkormányzati forrásra lenne szükség. 

Az energia racionalizálást lehetővé tevő  beruházások kényszerű elhalasztása, nem 

megfelelő ütemű megvalósítása miatt több millió Ft-os  költségvetési pénz vész el  évente az 

önkormányzati intézmények rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig  pazarló 

energiafelhasználása miatt.„ 

Tehát a mostani ülésünkön 3 olyan előterjesztésünk is van ami egyben kezelendő ezen elv 

mentén.  

 

Szalainé Kiss Edina: tegnap este értekeztem azügyben, hogy jelen pillanatban a 

Művelődésház fűtési rendszere hogy áll. Szomorúan tapasztaltam, hogy ugyanúgy, mint 

évekkel ezelőtt.   

Azt szeretném kérni, hogy minden forrást próbáljunk mozgósítani, hogy ez a probléma a 

Művelődési házban megoldódhasson.  

 

Huszár Gábor: említettem korábban, hogy a Művelődési ház egy részének felújítására lesz 

lehetőségünk jövőben, ebben benne van a teljes fűtési rendszer korszerűsítése is.  

 

Virányi Balázs: az a műszaki tartalom amivel a kormányhivatal szeretné ezt a beruházást 

megvalósítani, hagy némi kivetnivalót maga után. 

Ha úgy lesz ahogy most a tervekben van az nekünk nem lesz előnyös.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

260/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati intézmények   

2014. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 

Előterjesztés 1.sz. mellékleteként csatolt, az Energetikai Bizottság által javasolt, 2015. év 

végéig szóló   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.  
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Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.Vizsgálat helyi pénz 

bevezetésének lehetőségeiről, helyi termékek érétkesítésének és fogyasztásának előtérbe 

helyezésére. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának lehetőségeiről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja, tulajdonképpen ugyanazzal 

a javaslattal, a helyi pénz bevezetésének lehetőségét mindenképp vizsgáljuk meg.  

 

dr. Haragh László: úgy gondolom ezt a helyi pénz kérdést, jól körül kell járni, hiszen a pénz 

maga egy drágán létrehozott szolgáltatás. A helyi pénznek szintén lennének költségei, ki lesz 

a költégviselő és vajon meghozná e a helyi gazdaságfejlesztésben az előremozdulást. 

 

Huszár Gábor: látom sokan hozzászólnak. Úgy fogom feltenni a határozati javaslatot, hogy 

kerüljön megvizsgálásra a helyi pénz bevezetésének lehetősége, bizottság bevonásával, a 

hivatal koordinálásával. Látogassunk el olyan helyekre is, ahol már ez bevezetésre került.  

 

Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta ezt a témát. 

A termelői piaccal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy jól működő piac van 

Őriszentpéteren és Csörötneken is. Közös marketinggel fel lehetne lendíteni a mienket is. 

Nyílván fiatal korban kell elkezdeni az erre nevelést, Csörötneken jó példa is van erre az 

ÖkoIskolával.  

Nagyon örülnénk ha városunkban is működhetne diákönkormányzat, így jobban be tudnának 

kapcsolódni a városi életbe, maguk alakíthatnák programjaikat. Sokkal direktebb lehetne a 

kommunikációnk velük. 

Továbbá egy város arculat kialakítására lenne szükség, mely a turisztikát is erősíthetné.  

 

Huszár Gábor: a termelői piac marketing tevékenységének erősítése mindenképpen felkerül 

a javaslatok közé.  

Az ökoiskolával és diákönkormányzattal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy működött 

annak idején mindkettő, városi koordinálással. Javaslatot tehet a testület a KLIK felé, hogy 

vizsgálja meg ezek lehetőségét. Azt is hozzá kell tennem, hogy a tanárok részére ennek 

anyagi vonzata is lenne, de sajnos már ez sem a mi kezünkben van.  

A diákönkormányzat önszerveződő, jól tud működni megfelelő kontrollal.  

 

dr. Sütő Ferenc: a két bizottsági ülésen volt lehetőségem a véleményem kifejtésére, ezt most 

szeretném röviden megtenni. 

A termelői piac illeszkedik a Zöld Szentgotthárd programba. Sajnos nem váltotta be azokat az 

elvárásokat amiket támasztottunk. Nem beszélhetünk nyüzsgő piacról, szorgalmazom, hogy 

erősítsük a marketing tevékenységet, épüljön be a köztudatba, hogy ilyen is van nálnunk.  

A helyi pénzzel kapcsolatban javasolnám, hogy készüljön hatástanulmány, járjuk részletesen 

körbe a bevezetés lehetőségét. Vegyük fel Sopronnal a kapcsolatot, hiszen ott már van erre 

példa. 
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Kardosné Kovács Márta: hosszasan tárgyaltuk a témát bizottsági ülésen. Bizottságunk nem 

támogatja munkacsoport létrehozását a témában.  

A Zöld Szentgotthárd program keretén belül tárgyaltuk a helyi pénz lehetőségét, de úgy 

érezzük, hogy ez inkább a gazdaságélénkítő programhoz tartozik így javasoljuk, hogy  

gazdaságfejlesztéssel, élénkítéssel foglalkozó munkacsoport vegye fel a témái közé.  

Össze kellene végre hnagolnunk a prograimjainkat a civil kezdeményezésekkel, gondolok itt 

például a Pronas tevékenységére, vagy a Horgász Egyesületre ill. Kertbarátokra. 

 

Huszár Gábor: ezt meg is fogalmaznám a határozati javaslatban. Ugyanarról beszélünk 

mindenannyian csak más oldalról közelítjük meg. 

 

Kardosné Kovács Márta: szeretném felhívni mindenki figyelmét egy programra is, mely 

decemeber 1-én kerülne megrendezésre a Refektóriumban, Kerekes Ferenc Béla előadása, a 

helyi értékekről és hungarikumokról tart előadást. Mindenkit szívesen látunk. 

 

Huszár Gábor: ezen felül, bizottsági ülésen felvetődött, hogy miért nem alpolgármester úr és 

jómagam visszuk tovább a témát. Arra jutottunk, hogy átruházzuk ezt az Eszközkezelő 

Bizottságra, hiszen nekünk rengeteg teendők van. A 2. pontban ez került tulajdonképpen 

megfogalmazásra. De ettől a környezettudatos gondolkodásmódunk nem változik. 

 

Labritz Béla: mindannyian ugyanarról beszélünk. Az Eszközkezelő Bizottságra 

tulajdonképpen a koordinálást bízzuk. Legyenek határidők, legyenek felelősök, hiszen ez a 

város érdeke. A lakosság tettre kész, ezt nekünk csak koordinálni kell.  

 

Lábodi Gábor: részben egyetértek azzal, hogy a helyi pénz kérdését a gazdaságélénkítő 

programhoz kellene tenni. De ha ilyen szempontból nézzük a termelői piacot, ami a „Zöld 

Szentgotthárd” program része, akkor úgy gondolom nem lehet ezen témákat élesen 

szétválasztani. Mindennek az alapja a lokálpatriotizmus. Azzal is egyetértek, hogy a helyi 

termelőket is meg kell szólítani, újra és újra. 

 

Virányi Balázs: bizottságunk nem azt javasolta, hogy külön munkacsoport jöjjön létre, 

hanem, hogy az összes képviselő ill. bizottsági tag vegyen részt a munkában. A hivatalnak 

koordináló szerepet kellene betölteni. 

Az ökoiskola témájához is szeretnék hozzászólni. Mindenképpen be kell vonni a gyerekeket, 

de nem hiszem, hogy kötött formában, inkább valamilyen civil szeveződés kapcsán.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

261/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. Vizsgálat helyi pénz bevezetésének 

lehetőségeiről, hely termékek értékesítésének és fogyasztásának előtérbe helyezésér. A 

lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának lehetőségeiről.” című előterjesztést megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor 

 

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható Fejlődésért 

Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati megvalósítása érdekében 

kezdeményezett a Zöld Szentgotthárd Mozgalom tovább folytatását, az ezzel kapcsolatosan a 

282/2013. számú határozatban megfogalmazott feladatok ellátását a megszűnt 

Környezetvédelmi Tanácsnok helyett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság feladatává 

teszi.  

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Termelői Piac 

kapcsán a jelentősebb marketing tevékenységet. 

Javasolja a KLIK felé  ÖKO iskola létrehozását ill. diákönkormányzat városi szintre való 

szervezésének kérdését. 

Kerüljön megvizsgálásra a helyi pénz bevezetésének lehetősége bizottság bevonásával, a 

hivatal koordinálásával.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Virányi Balázs elnök 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja koncepciót, tettek némi 

javaslatot, iránymutatásokat. 

Röviden elmondanám, hogy ha minden igényt kielégítenénk amit öszegyűjtöttünk a 

városrészekről, intézményekből, a közfeladatainkról ill. önként vállalt feladatainkról akkor 

641 millió Ft hiánya lenne a városnak 2015. évben. Mivel a stabilitási törvény miatt nem lehet 

hiányt tervezni, ezért januárra már egy közel nullás állapotot szeretnénk behozni a testület elé.  

Emellett tudni kell azt is, hogy a befolyó adók mértéke közel 1,2 milliárd forint, ha ezt 

figyelembe vesszük az adóerősség számításánál, akkor jelentős az egy főre jutó adóerősség. 

Ezért 237 millió forintnyi elvonás van, ez 2002 óta így működik. 

Azt is tudni kell, hogy némi pénzmaradvány fog átkerülni a következő évre, ill. meg fogjuk 

látni a decemberi adófeltöltésnél, hogy mi az a tényleges összeg amivel 2015-ben számolni 

lehet. 

Még összegezni szeretném a bizottságok javaslatait. 

Polgármester úr összegzi a 3 bizottság javaslatát, majd megadja a szót. 

 

Kardosné Kovács Márta: el kell mondani a költségvetésről, hogy még nagyon képlékeny, a 

kiadási oldalt már összeállítottunk, de a bevételi még nem teljes. Az adók vonatkozásában is 

várhatók még változások. 

Jelentős bevételt generálna még a hotel újranyitása. 
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A kiemelt rendezvények vonatkozásában támogatjuk az összeget, de csak azzal a feltétellel, 

hogy ha pályázati forrás rendelkezésre áll a jövőben, akkor ennek kiváltására kell törekedni.  

 

dr. Sütő Ferenc: én nem mindennel értek egyet, ezért kértem szót. 

Egy költségvetési koncepciónál az elénk tett számokból kell kiindulnunk, elhangzott, hogy 

641 millió Ft a működési hiányunk, nekünk ezt januárra nullára kell kihoznunk.  

Nem hiszem, hogy arra kellene apellálnunk, hogy majd a kormányzat megsegít minket, két 

alkalommal már megtette. 

A települési adóval kapcsolatban úgy mond, szabad a gazda az önkormányzatoknak, hiszen 

bármint megadóztathatnak amit az állam nem adóztat, és ezzel csak a magánszemélyek terhei 

növekedhetnek. Határozott álláspontom, hogy ne éljünk ezen lehetőségünkkel, hiszen a 

lakosság teherbírási képessége is véges, nem szeretnék több terhet róni a lakosságra.  

A koncepció jelentős beruházásokkal is számol, de szeretném ha létrehoznánk egy felújítási 

alapot,  a kultúrházaink felújítására.  

Szeretném megköszönni a pénzügyi iroda munkáját ill. jegyző úrét, hiszen behoztáka  

koncepciót annak ellenére, hogy jogszabályi kötelezettség nincs erre.  

 

Huszár Gábor: a felújítással alapot én is teljes mértékben tudom támogatni. Elmondtam, 

hogy a bizottságok nem támogatták a települési adó bevezetésének lehetőségét.  

 

Lábodi Gábor: én is azt gondolom, hogy a lakosságot ne terheljük további adókkal. Az 

adóerősség elvonással kapcsolatban elmondottak nem igazán értem.  

 

Huszár Gábor: a befolyó iparűzési adó itt marad nálunk. Azt nem viszik sehová. 2002 óta 

úgy működik az elvonás, hogy a kötelező feladatokra megállapított normatívánál kevesebbet 

kapunk, annyival amennyi az adóerősségünk lenne. Technikai folyamat melyből a bankok ki 

vannak hagyva.  

 

Virányi Balázs: a hiánnyal kapcsolatban szeretbék szólni. Tudjuk, hogy a fürdőnél a  

működési költség 100 milliós nagyságrendben támogatandó. Javaslom ezt is tervezzük a 

költségvetésünkben.  A települési adó bevezetését elsőkörben én sem támogatnám, de nem is 

vetném el teljes mértékben. Mert juthatunk olyan helyzetbe, hogy szükségünk legyen rá.  

 

Huszár Gábor: értem. Lényegében teljes mértékben nem vetjük el az adó bevezetésének 

lehetőségét. 

A fürdővel kapcsolatban, nyílván terveznünk kell összeget, de javaslom nullás költségvetést 

tervezzünk.  

 

Virányi Balázs: rendben, de akkor racionálisan tegyük be a számokat. 

 

dr. Sütő Ferenc: szeretném elmondani, hogy nagyon fontos témát tárgyalunk és igenis 

mondja el mindenki a véleményét. 

 

Huszár Gábor: nincs is ezzel semmi probléma, én csak azt nem szeretem, hogy ugyanaz 

mondatok hangzanak el egymás után más-más képviselő szájából.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület a következő arányban szavazta meg a módosításokat : 8 igen – 1 

tart., 9 igen – 0 nem , 9 igen – 0 nem, 9 igen – 0 nem , 6 igen – 2 nem – 1 tart., 9 igen – 0 

nem, 9 igen – 0 nem. 

262/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési 

koncepciót az alábbi javaslatokkal módosítja :  

- iparűzési adó mértéke maradjon változatlan formában, 

- javasolja a Gotthárd-Therm kft működésének támogatása vonatkozásában 100 millió Ft-

os keretösszeg elkülönítését. 

- a kiemelt rendezvények vonatkozásában 13 millió Ft-ot javasol elkülöníteni, az ezzel 

foglalkozó munkacsoport pedig indítsa el munkáját, 

- a bevételi oldal további vizsgálatát ( bérleti díjak számbavételét, az adók számbavételét, 

számba kell venni az ingatlanértékesítéseket), 

- a jövőben a költségvetés mellett, készüljön intézkedési terv a felújítások, beruházások 

vonatkozásában; 

- javasolja a 8/2002.( II.28.) számú rendelet módosítását az illetménykiegészítés (20%) 

meghosszabbítását, 

- javasolja az idegenforgalmi adó emelését 500 Ft/vendégéjszaka mértékig 

- kerüljön felülvizsgálatra az intézmények költségvetése 

 

2/ Szentgotthárd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete Helyi gazdaságfejlesztési 

Alapot hoz létre, melynek forrása (IPA 5%-a). Ennek részletes szabályait a 2015. januári 

Képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteni. 

 

Határidő: 2015. január 15. 

Felelős: a kidolgozásért Huszár Gábor polgármester 

 

A képviselő-testület 9  igen - 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 31/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét  

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A képviselő-testület 6  igen - 2 nem – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 32/2014.(XI.27.)  önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 

19/2011.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

A képviselő-testület 8  igen - 0 nem – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 33/2014.(XI.27.) önkormányzati  rendeletét 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

2./ Napirendi pont: 

Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, az emelés mellett tették le voksukat. 1100 

étkezőnk van, jelentős számú emelkedés volt az elmúlt fél évben. Az a visszajelzés érkezett, 

hogy jó lett a közétkeztetés.  

  

Dr. Haragh László: magam is ilyen keretek között étkezem, semmiféle porblémát nem 

tapasztalok. Érdemes volt meglépni ezt a változtatást. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

263/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. és 2015. 

december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata a szakképző iskolai, 

kollégiumi, az általános iskola és a gimnázium, az óvodai-, bölcsődei, valamint a 

szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormák emelését 4%-ban határozza meg. 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetésben az 

élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti mértékben 

fogadja el. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2015. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat gazdaság élénkítő programjának megvalósítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk tárgyalta, és elfogadásra javasolják. Annyi 

változtatást javasolna a pénzügyi bizottság, hogy decemberre már kerüljön elénk anyag.  

Továbbá szeretném a polgármester társadalmi  ill. gazdasági programját a 2015. március havi 

testületi ülésre behozni, hogy már ezzel is tudjon a munkacsoport dolgozni. 

 

Virányi Balázs: egy másik előterjesztésnél becsatolásra került egy melléklet, mely az NFFT 

anyagát tartalmazta. Politikai programokat átívelően kialakításra került egy ilyen átfogó 

anyag, mely elérhető a honlapról. Azt javasolnám, hogy ássuk bele magunkat.  

 

Kardosné Kovács Márta: a bizottságoktól jött az ötlet, hogy kerülön kidolgozásra egy ilyen 

előterjesztés. Most előttünk van egy koncepció, mely mentén tovább tudunk lépni. Minden 
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bizottsági tag ötleteit várjuk a témában. Célunk most az, hogy minél konkrétabb anyagot 

állítsunk össze.  

 

Lábodi Gábor: a bizottsági ülésen részletesen kiveséztük az anyagot, egy dologról nem 

beszéltünk, a sportturizmusról. A Szentgotthárd VSE-nek  nemrég új elnöke lett, javasolnám 

hallgassuk meg a téma kapcsán, ill. javasolnám még a sportreferens meghallgatását is a 

témában.  

 

Huszár Gábor: a következő testületi ülésen a turisztika , mint téma előttünk lesz, így a 

javaslat okafogyott. Ha volna sportreferensünk, meghallgatnánk, de közös megegyezéssel 

felmondtuk a bizalmat. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

264/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Helyi Gazdaságélénkítő Programjának végrehajtásáról készített beszámolót 

megismerte, azt elfogadja. Legközelebbi átfogó beszámolót a 2015. novemberi ülésre kell 
készíteni. A részletes program kidolgozására pedig munkacsoportot kell létrehozni aminek, 

határideje : a 2014. december testületi ülés. 

 

Határidő: a beszámolásra 2015. augusztus 15. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Térinformatikai rendszer létrhozása. 

Előadó:  Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja, csak abban nem volt 

megegyezés, hogy egyben vagy részletekben hozzuk létre a rendszert.  

Arról van szó, hogy digitalizálva legyen városunk. A csatornahálózattaól elkezdve, a 

felépítményeken át, minden. Komoly előrelépést jelenthetne.  

 

Lábodi Gábor: remek ötletnek tartom a rendszer kialakítását, és csak hasznunkra válna. De 

biztos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nekünk ilyesmire kellene áldoznunk? Ennek a 

pénznek máshol is lenne helye. 

 

Huszár Gábor: sokkal több hasznot hoz, mint amennyiben kerül.  

 

Virányi Balázs: mondok egy példát, sokkal racionalizáltabban lehetne végezni a zöld 

területek gondozását, mint eddig.  

De van másik példa is. Nem tudjuk megmondani a távhős kollégáknak, hogy hol mennek a 

villanvezetékek. El is vágták, ami költséget generált. 

Éppen ezért támogatnánk az egyrészletben történő létrehozást. És azért is, mert a használók a 

folyamatos feltöltői is lesznek.  
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dr. Dancsecs Zsolt: sok városban működnek ezek a rendszerek, kb. 10 éve van nálunk is 

tervben.  A mai életnek, a mai városüzemeltetésnek nélkülözhetetlen része. Hátrányunk van 

abból, hogy nálunk nincs ilyen rendszer. 

 

Kardosné Kovács Márta: a mi bizottságunk is támogatja a kezdeményezést, de mi az 

óvatosság szempontjából javasoltuk a két részletben történő létrehozást. Lehet, hogy ez az év 

kevés lesz ennek megvalósítására. Ha azt mondják nekem, hogy 100 %-ig megvalósul a 

költségvetési évben, akkor természetesen az egész összeget egyben támogatom. 

 

Huszár Gábor: lehet abban valami amit elnökasszony mond, én is úgy gondolom, hogy a 

munka áthúzódhat 2016-ra. A költségvetés tervezésénél ez nem mindegy.    

 

dr. Haragh László: a mi bizottságunk nem tárgyalta az előterjesztést, úgy gondoljuk 

többszörösen megtérülhet a befektetés.  

A rendszer aktualizálása automatikusan fog történni egy informatikai rendszeren keresztül?  

 

dr. Dancsecs Zsolt: folyamatosan kezelve kell, hogy legyen a rendszer. Elsőkörben a közmű 

üzemeltetőkkel kell megállapodnunk abban, hogy mi adjuk a digitális alaptérképet, ők pedig 

adják a digitális adataikat. Így a változások is azonnal léthatóak lennének.  

Ezt követően mindenki hozzáférhet ehhez, innentől kezdve, nem fordulhat elő, hogy 

ráterveznek egy földkábelt olyan helyre ahol már megy vezeték.  

 

Lábodi Gábor: ha ez a digitalizálás ugyanúgy érdeke a közmű cégeknek, mint nekünk akkor 

nem lehet a költségekbe is bevonni őket?  

 

dr. Dancsecs Zsolt: nagy dolognak tartom majd ha egyáltalán megegyezésre jutunk. Mert ha 

meg kellene venni az adatállományt akkor az nem 20 millió forintba kerülne.  

 

Virányi Balázs: mondok még egy részletet is, hogy meggyőzőbb legyek. A SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nél mi fel akarunk szerelkezni erre, hogy a tartalmakat mi magunk fel 

tudjuk tölteni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

265/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd város 

térinformatikai rendszerének létrehozásával, ami egy ütemben történje. A megvalósításhoz 

szükséges 20 Millió forint +ÁFA összeget a 2015-ös költségvetésben tervezni szükséges.  

 

Határidő: az előkészítő munkálatok megkezdése azonnal, megvalósítás 2015. évben 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 

 

5./ Napirendi pont: 
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A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződés. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

266/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dömötör Sándor Szociális 

Tanácsnokkal megkötendő feladat ellátási szerződést az Előterjesztés 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociálpolitika 

kerekasztalba Dömötör Sándor képviselőt, szociális tanácsnokot delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Felügyeleti ellenőrzés [Rendelőintézet Szentgotthárd] 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :12.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

267/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rendelőintézet Szentgotthárd 

Felügyeleti ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja azzal, hogy az intézményvezetőnek a feltárt hiányosságok kijavítása érdekében 

intézkedési tervet kell készítenie. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 
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az Intézkedési terv elkészítésére a közléstől számított 15 nap 

Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

az Intézkedési terv elkészítéséért Dr. Csiszár Judit - intézményvezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :13.számú melléklet, 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

268/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

8./ Napirendi pont: 

LEADER pályázat Radnóti játszótér. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Nem plusz pénzről van 

szó, hanem vannak a LEADER pályázatoknak olyan előírásai, amelyek nem engednek 

elszámolni bizonyos költségeteket. A tervdokumentáció elkészítése például ilyen. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem  - 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
 

269/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat „A szentgotthárdi gyermek-kalandpark kialakítása” címmel benyújtott 

pályázat kapcsán a nem elszámolható költségekhez – a 134/2013. számú képviselő-

testületi határozatban meghatározott kötelező saját forrás összegén túl - (bruttó) 

298.589,- forint összeget biztosít a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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9./ Napirendi pont: 

LEADER pályázat Információs tábla_ Horgász Egyesület. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: szintén a pénzügyi bizottság tárgyalta és támogatja. Itt is ugyanaz a helyzet, 

mint az előző előterjesztésnél.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

270/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgász Egyesület 

Szentgotthárd által  a Hársas-tó környezetének fejlesztésére, illetve információs táblák 

kihelyezésére elnyert  LEADER pályázat keretében megvalósított fejlesztésekhez további 

összesen (bruttó) 123.640,- forintot biztosít a pályázatban el nem számolható költségekre 

a 2014. évi költségvetés általános tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

10./ Napirendi pont: 

„A Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekthez 

szükséges önerő biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 16.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: ez egy nagyon komoly pályázat. Vannak olyan műtárgyak a vasútállomás 

környezetében melyek lebontása ill. áthelyezése nélkül nem tudna megvalósulni a beruházás. 

A ránk eső rész kb. 29 millió forint. 

Annyit tudunk, hogy a közbeszerzési eljárás már folyamatban van.  

 

Dömötör Sándor: az előterjesztésben említve vannak a beton keresztaljak. Miért akarjuk 

felaprítani?  

 

Huszár Gábor: ezt a táblázatot nem mi állítottuk össze. Nem akarjuk mi felaprítani. A 

temető melletti parkoló alapjának megfelelő lenne.  

 

Lábodi Gábor: nagyon jó ötlet ennek a felhasználása, de ez nem minősül veszélyes 

hulladéknak? 

 

Labritz Béla: a régi talpfák annak minősülnek. Azt ki sem adják, de a betonalj nem az.  

 

Virányi Balázs: darálva is értékes anyag, sok esetben felhasználható darált állapotban is.  
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Huszár Gábor: az épületek sorsa is ugyanez lesz.  

 

dr. Haragh László: azokon a helyeken ahol vasúti pályát újítanak fel, tömegével használják 

fel a betonaljakat útfelújításra. 

 

Huszár Gábor: még egy gondolatot gyorsan megosztok, tegnap felvetődött a jakabházi 

falugyűlésen, hogy minek kezdtünk aszfaltozásba a jelenlegi buszpályaudvar körül, ha az úgy 

sem lesz buszpályaudvar. Hamarosan jön egy előterjesztés, mely ennek az épületnek a további 

sorsával fog foglalkozni. Egyetlen bizottság sem támogatta annak lebontását. Arról nem is 

beszélve, hogy az mindig is megállóként fog üzemelni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 
A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

271/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekt megvalósításához legfeljebb bruttó 29 
millió forint összeget biztosít a 2015 .évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 megvalósításért: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás volt téglagyár területén napelemes kiserőmű létesítéséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 17.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolja. Tárgyaltam a terület 

tulajdonosával, aki a jövőben lakóparkot szeretne létrehozni, első ütemben pedig egy napelem 

ligetet kíván kialakítani.  

 

Lábodi Gábor: tudunk arról valamit, hogy kik fognak ezen lakóparkba költözni? 

 

Huszár Gábor: magasabb igényeknek megfelelő lakóparkról beszélünk, melynek az 

engedélyezési terve majd úgy is itt lesz előttünk, jelenleg még nem érdemes róla beszélni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
272/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárdi Téglaipari Kft. (9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 57.) a tulajdonában lévő 
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Szentgotthárd 0146/8. hrsz-ú ingatlanon 500 kWp csúcsteljesítményű napelemes kiserőművet 

létesítsen. 

Egyben jóváhagyja Szentgotthárd város polgármesterének ebben az ügyben adott előzetes 

nyilatkozatát.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

12./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok tagságának megszüntetése, új tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 18.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: a bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület az alábbi szavazati arányokkal a következő határozatot hozta. 

 1.a.  9 igen – 0 nem 

 2.a   9 igen – 0 nem 

 2.b. 8 igen – 0 nem  - 1 tart. 

 3.a  9 igen – 0 nem 

 3.b   9 igen – 0 nem 

 
273/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsannának és Labritz Bélának a  Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő  bizottságában meglévő tagságát egyelőre nem 

szünteti meg. 

  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  

          2. a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm     

   Kft. felügyelő bizottsági  tagságát Kuntárné Standor Ilona Szentgotthárd, Radnóti      

   u. 10.sz. alatti lakos tekintetében  2014. november 30. napjával megszünteti. A      

   képviselő-testület megköszöni a felügyelő bizottságban  4 év alatt végzett munkáját. 

  

         2. b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 01. 

              napjától a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott 

              időtartamra Szalainé Kiss Edina Szentgotthárd, Tompa Mihály u. 17 . sz.  alatti 

             lakost választja. 

  

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  

         3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Reisinger 
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              Richárd képviselő Szentgotthárd, Alkotmány u.13..sz. alatti lakos  Nyugat Pannon 

              Járműipari és Mechatronikai Központ . Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

             Társaság felügyelő bizottsági  tagságát 2014.  november 30. napjával 

              megszünteti. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

              december 01. napjától a Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ   

              Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába 

              Labritz Béla ,Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6. sz.  alatti lakost jelöli. 

  
Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Közalapítványokba tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság megtárgyalta, és javaslatot is tett.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem  ill. 8 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az 

alábbi határozatot hozta. 

274/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a) jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének állandó 

bizottságai által választott alábbi személyek kuratóriumi tagságát: 

- a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság valamint az  

  az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság részéről: 

dr.Sütő Ferenc Szentgotthárd, Bethlen Gábor út 21. alatti lakos 

- az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága részéről: 

Szalainé Kiss Edina Szentgotthárd, Tompa Mihály u. 17. alatti lakos 

 b) a Kuratóriumba Képviselő-testületen kívüli tagnak megválasztja az alábbi két személyt: 

dr.Schultz Antal Szentgotthárd, Széchenyi u.37, 

Vadász József Szentgotthárd, Zsidai u.10. alatti lakosok 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi önkormányzati képviselőket 

delegálja: 

Labritz Béla Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6. 

Lábodi Gábor Szentgotthárd, Hunyadi út 15. alatti lakosok 

A Közalapítvány Alapító Okiratát ennek megfelelően módosítja.. 
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3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének 

Kovács Endre Szentgotthárd, Alkotmány u. 77. szám alatti lakost, 

az Ellenőrző Testület tagjainak 

Vörös Gábor Szentgotthárd, Kiserdei u.1/A. 

Seres Csaba, József Rönök, Gagarin tér 32. szám alatti lakosokat választja. 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a Szombathelyi Törvényszékhez a változások 

bejegyzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

14./ Napirendi pont: 

Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 
A képviselő-testület 9  igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 34/2014. /XI.27./ önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

15./ Napirendi pont: 

Sztg. 3755/1 hrsz-ú, kivett, közforgalom elől elzárt magánút ingyenes felajánlása. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és mindkettő köszöni a felajánlást, de nem fogadjuk 

el. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

275/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rogán András 9970 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 46. H 3/8 sz. alatti lakos felajánlását, melyben a szentgotthárdi 

3755/1 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű, 509 m2 területű 

ingatlant ajándékozás címén az Önkormányzat részére ingyenesen felajánlja, nem fogadja el. 
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Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlan vásárlási kérelem ( Székely Péter ). 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

276/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2855 hrsz-ú, 

501 m
2
 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 tul. arányban az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség , 

valamint vízdíj hátralékáról. 

Előadó: Karsai Gábor ügyvezető igazgató,  

Előterjesztés :23.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

277/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 

elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

18./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás jövője. 
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Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 24.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jelenleg az a fontos, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, mely a város 

érdekét szolgálja. Minden bizottság egyetért abban, hogy az épületnek meg kell maradnia, 

csak át kell alakítani úgy, hogy esztétikailag megfelelő legyen, városképbe illő. 

 

Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta a témát. 

Az fontos, hogy városképbe illő legyen az épület. 

Azt is fontos elmondani, hogy a funkciója a továbbiakban is megmarad, buszmegálló lesz a 

jövőben is. Emiatt gondolom, hogy mindenképp meg kell hagyni a fűthető várótermet ill. a 

wct. 

Ezenkívül szeretném ha olyan funkciót találnánk az épületnek, mely hasznot hoz az 

önkormányzatnak.  

 

Labritz Béla: én is támogatom a további hasznosítást, még a bővítést sem zárnám ki. A 

váróterem igény kérdése. 

A körforgalmat kell ott mindenképpen megszüntetnünk.  

 

Virányi Balázs: egy dolog nem hangzott még el, hogy gazdaságosan működtethető épületet 

kell csinálnunk.  

 

Lábodi Gábor: csatlakozom az előttem szólókhoz, a város legforgalmasabb buszmegállója 

lesz a jövőben. Probléma még mindig, hogy nincsen kijelölt gyalogátkelőhely. Dolgozzunk 

azon, hogy legyen.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

278/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz 

pályaudvar megnevezésű ingatlanát az alábbiak szerint kívánja hasznosítani: 

az épületet továbbra is meg kell tartani, felkéri a hivatal munkatársait a hasznosítására 

vonatkozó tervek kidolgozására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 25.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és úgy döntött, hogy hirdessük meg újra a 

bérbeadást. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

279/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti társasház udvarán lévő szentgotthárdi 1578/2/A/15 hrsz-ú 15 m2 alapterületű 

garázst bérbeadásra ismételten meghirdeti  

Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: bruttó 7760.-Ft/hó. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A Képviselő-testület a pályázati feltételeket elsőként vállaló ajánlattevővel történő 

megállapodás megkötéséhez járul hozzá.  

 
Határidő  : a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

20./ Napirendi pont: 

Hozzájárulás vagyontárgyak elfogadásához. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 26.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

280/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az általa 

alapított Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézmény elfogadja és átvegye a számára 

végrendeleti öröklés címén felajánlott és a Dr. Meszlényi András közjegyző által 2014- 

november 19-én átadott, az Előterjesztésben felsorolt hagyatékot. 

 

Határidő : a közlésre azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

 

21./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012. Kft. jelzálog bejegyzés kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 27.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Arról van szó, hogy termelői 

piac bővítése megvalósulhat egy LEADER pályázat keretében. Tudjuk, hogy az ilyen 

pályázatok utófinanszírozottak, ezért van a jelzálog bejegyzésre szükség. 

 Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen –1 nem ill. 8 igen – 1 tart. arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

281/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

RA-HU-MI 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. 

u. 21. szám, Cg.: 18-09-111339) által Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú ingatlanra a meglévő téglaépület 

átalakításának, bővítésének finanszírozásához a RA-HU-MI 2012 Kft. által igényelt hitel 

fedezetéül, a K&H Bank, mint jogosult jelzálogjogot jegyeztessen be 20.000.000.-Ft és 

járulékai erejéig. 

A Testület felhatalmazza Labritz Béla alpolgármestert a jelzálogjogot létesítő szerződés 

aláírására. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az 1.) 

pontban írottakkal  egyidejűleg együttműködési megállapodást kell kötni a RA-HU-MI 2012 

kft-vel melyben rögzíteni szükséges a termelői piac továbbfejlesztésével illetve a 

szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos mindazon feladatokat, 

melyeket az Előterjesztés 3.2 pontja tartalmaz.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
III. EGYEBEK 
 

Labritz Béla: a következőket szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy akár a városrészén 

akár a városban sziveskedjenek körbejárni, felmérni a beszakadt aknafedőket, 

csatornafedeleket ill. egyéb hiányosságokat. 

A temető után Mogersdorf felé haladva 3 éve borul egy kandeláber, kérjük az illetékesek 

figyelmét erre felhívni.  

A városrészeken ill. bevezető utakon pótoljuk az elavult útbaigazító tábláinkat. 

Össze kellene ülnünk azt is megbeszélni, hogy ki gondozza a Hársas tavat, ki építi a büfét és 

még sorolhatnám, legyen gazdája mindennek.  

 

Szalainé Kiss Edina: a Vas Népében rosszul szerepel az ügyelet telefonszáma, 

tulajdonképpen az Efi iroda száma van megadva, kérjük ennek javítását.  

Nem tudom a kollégiumhoz bevezető út kihez tartozik, de katasztrófális állapotban van.  

A Vas Népében megjelent, hogy a Kézilabda Klub megtette a feljelentést, ezzel kapcsolatban 

ígéretet kaptunk egy tájékoztatóra. 

 

Huszár Gábor: a zárt ülés után sor kerül egy rövid tájékoztatóra. 
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Szalainé Kiss Edina: a lakosság hívta fel a figyelmemet, hogy van egy olyan rendeletünk, 

mely szerint városunkban ill. városrészeken csak a SZET Szentgotthárd Kft. végezheti a 

temetést. Nem kellene más vállalkozónak is teret biztosítanunk?  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: valamennyi temetőnkben a SZET Szentgotthárdi Kft. temethet. A 

rendeletünkben ez áll, a testület változtathat rajta, de nem hinném, hogy ez szükséges. 

Szeretnék reagálni alpolgármester úr felvetsére is. Természetesen figyelemmel kell lennünk a 

fedlakpokra, lámpaoszlopokra, de azt tudni kell, hogy mi nem nyúlhatunk hozzá ezekhez, 

mert nem a mieink. A közterület felügyelők folyamatosan jelzik a problémákat, mi mindig 

továbbítjuk az illetékesnek, de nem vállalhatjuk fel ezek helyreállítását. 

 

Huszár Gábor: már az elmúlt ülésen is elhnagzott, hogy az országzászló melletti kandeláber 

is gyalázatosan áll, ebben van előrelépés? 

 

Fekete Tamás: megrendeltük a helyreállítást. Karácsonyra kész. 

 

Huszár Gábor: apropó karácsony. A díszkivilágítás mikor indul? 

 

Virányi Balázs: az első adventi vasárnapon. 

 

Fekete Tamás: ez is meg van rendelve. 

 

Lábodi Gábor: csodálkozom, hogy nem nyílt ülés keretein belül hallgatjuk meg a Kézilabda 

Klub vezetőségét.  

 

Huszár Gábor: mivel nyomozati szakaszba lépett az ügy, ezért csak zárt ajtók mögött 

beszélhetünk róla.  

 

Lábodi Gábor: javaslom, hogy az önkormányzat is állítson fel vizsgáló bizottságot az 

ügyben.  

Többen jelezték, hogy a Makkhetes vendéglő ill környezete péntek ill. szombat esténként elég 

zajos.  

 

Huszár Gábor: az éjszakai nyitvatartással kapcsolatban nincs a működtetőnek bejelentési 

kötelezettsége. Elég tájékoztatnia minket, sok gond és bonyodalom van. A Viktória Vendéglő 

körül ugyanez a helyzet.  

 

Dömötör Sándor: tényleg gyalázatos a kollégium bevezető útja. 

A Baross Gábor utcának a kaszagyár felől induló oldalán egyetlen lámpa sem világít már 

hetek óta.  

A többi információ régi, de az ismétlés nem árt.  

A Zsidai tűzoltószerház melletti patakhídnál, a terméskő támfalat kimosta a víz. Értesítsük 

erről a vízügyet. Ugyanott kicsit feljebb, egy fűzfabokor együttest földdel együtt lehozott az 

áradás. Ez elzárta a patakmedret, a patak új utat talált magának, de most már azt az utat 

veszélyezteti amit az elmúlt időszakban csiáltunk meg.  

Zsida elején, a Bánfi házzal szemben egy gázcsonkot veszélyeztetnek a fák.  

A nyári áradások miatt, Máriaújfalun a Fenyvesalja út 6. szám előtt szintén megcsúszott egy 

részen a föld, fákat is vitt magával, most házakat, vezetékeket veszélyeztet.  
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A Honvéd utcából jelezték, hogy nagyon veszélyes a közlekedés az ott parkoló autók, az 

Árpád utcától a Tompa Mihály utcáig végig állnak. 

Korábban bejelentésre került az is, hogy több helyen hiányoznak az utcanévtáblák, úgy tudom 

meg vannak a táblák, csak nem kerültek kihelyezésre. 

 

Virányi Balázs: mi kitesszük a táblákat, ha biztosítanak neki helyet a háztuljadonosok. 

Ígéretet kaptunk már a falak kifúrására. 

 

Dömötör Sándor: november vége van, már nem igazán üldögélnek kint az emberek a 

közterülteken, jó lenne ha a padok bekerülnének a tárolókba.  

Tudom, hogy a ligetnél nem felszedhető padok vannak, azokat jó lenne letakarni. 

 

Huszár Gábor: az utcanévtáblák miatt már többször kaptam fejmosást, ha kell én Fekete 

úrral kimegyek, és magunk kitesszük a táblákat. 

A ligeti padok tíkfából vannak, ami az egyik legjobb anyag, időt álló. Meg kell érdeklődni, 

hogy ha ezeket letakarjuk, nem jobban károsodnak e a bentrekedt pára miatt.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a kollégiumhoz bevezető úttal kapcsolatban beszerzési munkacsoporti 

döntés lesz, kértünk már ajánlatot, a munkát még idén elvégzik.   

A Makkhetessel kapcsolatos probléma már jelezve lett, névtelen levéllel is, a dolog nem 

reménytelen. Azt is gondolom, hogy a kamerarendszer ezen is segíteni fog.  

 

Lábodi Gábor: a kollégium útja szóba került, de a sarkánál a kerítés be van szakadva.  

Bizottsági ülésen már említettem azt is, hogy a Hunyadi út rendkívül szemetes. ez igaz a 

kollégium udvarára, a szociális otthon környezetére ill. a volt selyemgyár udvarára. Javaslom, 

hogy hívjuk fel a tulajdonosok ill. üzemeltetők figyelmét erre. 

 

Huszár Gábor: a kollégiumról tudni kell, hogy a megyei KLIK alá tartozik, sajnos egy 

kavicsot se tehetnénk le. Nyílván az is igaz, hogy nem egy év alatt ment tönkre. 

 

Dr. Sütő Ferenc: ezúton szeretnék mindenkit meghívni, a Máriaújfalui városrészen december 

14-én tartandó karácsonyi programunkra. A szóbeli meghívás mellett mindenki kap meghívót 

is.  

Falugyűlésünkön elhangzott, hogy a KPM részéről hétfőn kátyúzás történt és sokan 

kifogásolták annak minőségét. Kérném ennek járjunk utána.  

A Makkhetes Vendéglővel kapcsolatban foglalkoznunk kellene a parkolással is, 

balesetveszélyes helyzetek tudnak kialakulni.  

 

Kardosné Kovács Márta: a hétvégén az adventi időszak kezdetét veszi.  A templom előtt a 

nyugdíjasok feldíszítik az adventi koszorút, és több program is lesz ehhez kapcsolódóan. 

 

Dr. Haragh László: a Szent Erzsébet utcából a Rózsa Ferenc utcába a biztonságos kihajtás 

nem lehetséges, az kereszteződés környékén lévő bokrok miatt nem látható be rendesen az 

útszakasz.  

Kapcsolódni szeretnék elnökasszony meghívásához, november 29-én a kethelyi templomban 

a részönkormányzat adventi hangverseny rendez. Sok szeretettel várunk mindenkit! 

December 7-én pedig a kethelyi idősek karácsonyára várunk mindenkit sok szeretettel.  
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Huszár Gábor: köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, legközelebbi testületi ülés 

időpontja december 17-e. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:03 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


