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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-29/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én            

órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dömötör Sándor, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Labritz Béla, 

 dr. Sütő Ferenc,  

 Vadász József képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Meghívott vendégek :  Rábafüzesi Német Asszonykórus. 

     

 

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

Javasolja, hogy ne vegyék fel a tárgysorozatba a  nyílt napirendi pontok közé  a 

„Szentgotthárd , Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása” című 

előterjesztést. 

 

Javasolja, hogy vegyék fel a zárt napirendek közé a „Príma Díj rendezvények támogatása „ 

című előterjesztés megtárgyalását. 
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

 a „Gotthárd – Therm Kft. kérelme”, 

 a ” Gotthárd-Therm Kft. alapító okiratának módosítása.”, 

 a „A SZEntgotthárdi eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. évi üzleti terve.”, 

 a ””Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím adományozására 

javaslat”,  

 a ”IV. számú felnőtt házi orvosi körzet vállalkozói formában történő ellátása”, 
valamint 

 a ” Príma Díj rendezvények támogatása” 
 

című előterjesztéseket. 

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

 

210/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi fel  a tárgysorozatba a  

nyílt napirendi pontok közé  a „Szentgotthárd , Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség 

hasznosítása” című előterjesztést. 

 

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

„Príma Díj rendezvények támogatása „ című előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

 a „Gotthárd-Therm Kft. kérelme”, 

 a ” Gotthárd-Therm, Kft. alapító okiratának módosítása.”, 

 a „A Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi üzleti terve”, 

 a ”Szentgotthárd Város Képviselő-Testületének Díszoklevele cím adományozására 
javaslat 

 a „Kitüntetési javaslat az „idősek az idősekért” címre”, 

 a ”IV. számú felnőtt házi orvosi körzet vállalkozói formában történő ellátása”, 
valamint  

 a ”Príma Díj rendezvények támogatása” 
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: 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról. Beszámoló a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2014. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.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: 

„Biztonságot Szentgotthárd lakosainak!”  - Önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós 

program. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 
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3./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Civil alapból kapott támogatások hasznosulásának vizsgálata. 

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Feladatbővülések a Hivatalban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

A Hivatal épületébe bútorok beszerzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Vis maior keret és vízkár elhárítási keret igénylése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet, 

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

 

8./ Napirendi pont: 

6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés :13.számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan 2/32 tul részarány értékesítése.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/29. hrsz-ú telek belterületbe vonása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
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Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

12./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

  

14./ Napirendi pont: 

Bérleti szerződés módosítása Carpathia Zrt. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program 

végrehajtásáról.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :20.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

III. EGYEBEK 
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Huszár Gábor polgármester, a képviselő- testület nevében, „Zöld Szentgotthárd” címet 

adományoz a Rábafüzesi Német Asszonykórusnak.  

 

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 polgármesteri 

beszámoló következik.  

Augusztus 27-én egy fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban.  

Augusztus 27. és 29. között városunk adott otthont a XIX. Országos Főépítészi 

Konferenciának, amelyen az ország számos településének főépítésze részt vett. A konferencia 

rendkívül sikeres volt, hiszen a szakmai programok mellett kirándulásokon, fogadáson és 

városnézésen is részt vehettek a főépítészek és az előadók. Ezúton is köszönöm mindazoknak 

a munkáját, akik közreműködtek a konferencia megszervezésében és lebonyolításában. 

Augusztus 29-én, Lendván találkoztam Tarlós István főpolgármester úrral és dr. Danilo Türk 

Szlovénia vol köztársasági elnökével.  

Augusztus 30-án turisztikai konferencián vettem részt és a lendvai Bográcsfesztiválon. 

Szeptember 1-jén megkezdődött a 2014/15-ös tanév. Minden óvodásnak, általános és 

középiskolás diáknak jó tanulást kívánunk, a pedagógusoknak pedig kitartó munkát.  

Szeptember 2-án részt vettem a Régióhő Kft. sajtótájékoztatóján, ahol bemutatták a 

RÉGIÓHŐ Kft. által üzemeltetett távhőrendszerek korszerűsítése című, KEOP-5.4.0/11-2011-

0009 azonosítószámú projektet. Ezen a sajtótájékoztatón Virányi Balázs és Dömötör Sándor 

képviselőtársaim is részt vettek.  

Szeptember 3-án ülésezet Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési Bizottsága, valamint a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás is.  

Szeptember 4-én Budapesten tárgyaltam a hotel ill. a tornacsarnok ügyében.  

Aznap szintén Budapesten, az ÁROP Önkormányzati Szervezetfejlesztés pályázat keretében a 

MAPI Konzult Kft. által szervezett tudásmegosztó rendezvényen Csicsai Dóra és Szép Renáta 

vettek részt.  

Itt Szentgotthárdon, a Refektóriumban a Szentgotthárdi Járási Hivatal és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is részt vettek egy újraélesztési tanfolyamon.  

Szeptember 6-án a heiligenkreuzi önkormányzattal közösen rendeztünk egy ünnepséget a 

Füzesi úton található Határ Emlékmű újraavatása alkalmából. Köszönet a Hármashatár Baráti 

Körnek ill. mindenkinek, aki a szervezésbe bekapcsolódott.  

Szeptember 8-án, a Kaposvári Egyetem tanévnyitó ünnepségén vettem részt. 

Szeptember 11-én részt vettem Szombathelyen a Kormányhivatalban megrendezett megyei 

fejlesztési tervet egyeztető fórumon.  

Szeptember 16-án Budapesten tárgyaltam a sportcsarnok ill. a kolostor épület felújítása 

ügyében. 
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Szeptember 17-én csatlakoztam a településrendezési koncepció kidolgozását előkészítő 

fórumhoz.  

Szeptember 19-én Németh Erzsébettel és a volt téglagyár belga tulajdonosi körével 

tárgyaltam a terület hasznosításával kapcsolatban.   

Aznap délután ünnepelte a Gotthárd TV fennállásának 20. évfordulóját, amely alkalomból 

személyesen köszöntöttem az ünneplőket.  

Szeptember 22-én ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

Szeptember 23-án megtartotta ülését az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága.  

Szeptember 24-én egy fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban.  

 

Kedves Szentgotthárdiak! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a SZET Szentgotthárdi Kft. szeretettel vár mindenkit a 

megújult Csákányi László Filmszínház ünnepélyes átadására és nyílt napjára 2014. október 4-én 

(szombaton) délután a mozi aulájába. 

A programok között szerepelnek a szentgotthársi vonósok által előadott filmzenék, a mozi 

épületének, illetve az újdonságoknak a bemutatása, megtekinthetik a Városfilmet és a 

Moziünnep című kisfilmet, de 350,- Ft-ért megnézhetik az Így neveld a sárkányodat 2. című 

filmet is.  

18:00 órakor kezdődik a Díszelőadás: Beatles – Egy nehéz nap éjszakája premierje, amelyre a 

belépőjegy 350 Ft! 

(A hazai bemutató előtt egy hónappal a digitálisan felújított változat látható!) 

 

A programok a 16:00 és a 18:00 órakor kezdődő vetítések kivételével ingyenesek. A 

belépőjegyek korlátozott számban kaphatók! További információk és online helyfoglalás: 

www.csakanyimozi.hu 

 

Dr. Sütő Ferenc: lenne egy kérésem, a polgármester úrhoz, hogy amennyiben mód és 

lehetőség lesz rá, akkor az állami ünnepkehez kapcsolódó ünnepségeket a napos napján 

tartsuk meg városunkban.  

A két ülés közti beszámnolóban olvashattuk, hogy külön napirendi pont fog foglalkozni a 

rendkívüli ár ill. belvízi helyzettel, ill. az érintett városrészeken már történtek intézkedések. 

Többek között árkok iszaptalanítása, leszakadt átereszek javítása. 

Kicsit aggódva olvasom, hogy a Máriaújfalui városrész ezen felsorolt intézkedések között 

nem szerepel. Kérem erősítsen meg polgármester úr, hogy ez csak azért van, mert a 

szennyvízberuházás kapcsán majd sor fog kerülni ezen intézkedésekre is.  

 

Huszár Gábor: azért van ez, de majd az aktuális napirendnél úgy is elmondom, hogy a vis 

maior alapba csak az önkormányzati tulajdonú ill. közcélt ellátó területeket lehet beletenni. 81 

millió Ft kárunk keletkezett csak ezeken a területeken.  Máriaújfalu részei ezért nem kerültek 

ide bele, az ott keletkezett károk helyreállítását a városnak majd a saját keretéből kell 

megfinanszíroznia.  

Az állami ünepekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy évek óta hagyományuk van a 

hozzájuk kapcsolódó ünnepségeknek. Sokszor téma volt ezek időpontja. A viszonylag sok 

bejáró tanuló miatt úgy alakult ki, hogy általában nem az ünnepnapom tartjuk az 

ünnepségeket. Tettük ezt az iskolák vezetőinek kérésére. Természetesen lehet ezen 

változtatni, még beszélgetünk róla. 

http://www.csakanyimozi.hu/
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Vadász József: az árvízi helyzettel egy külön előterjesztés foglalkozik, de szeretnék némi 

megjegyzést tenni. Példanélküi helyzet állt elő Szentgotthárdon, 6 helyen kellett aktívan 

védekezni, minden településrészt érintett a helyzet. Véleményem szerint megengedhetetlen 

az, hogy egyedül Zsidán működik önkéntes tűzoltó egyesület, egyéb településrészen nem. Az 

állami szervek mindent megtettek a helyzet uralásának érdekében, de ők sem tudnak mindehol 

ott lenni. Önkéntes egyesületeket kellene felállítani, és ehhez az önkormányzat támogatása is 

szükséges, hiszen úgy tudnának pályázni stb. Azt is meg kell jegyeznem, hogy jelenleg a 

Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület sem tud pályázatokon részt venni, mert a Körmendi 

Katasztrófavédelemmel nem tudtak megállapodást kötni.  

 

Huszár Gábor: lehet tudni, hogy ennek milyen oka van? Tárgyi ill. személyi feltételei 

vannak?  

 

Vadász József: igen, parancsnoki képesítést kellene valakinek szerezni, de tárgyi eszközök is 

hiányoznak.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: egy megkeresésre szeretném felhívni a műszaki iroda 

figyelmét, megtörtént e Kovács –Buna József felvetésére a válaszadás, levelével többünket 

megkeresett.  

A Deák Ferenc utcai útépítésnél pedig van e az önkormányzatnál olyan, aki a felújítást 

felügyeli vagy legalább van e kapcsolattartónk. Lakossági bejelentések érkeznek, hogy 

raklapról leomlott utcakövek vannak az iskola bejáratával szemben, vagy a lefolyókat 

láthatóan el fogják tömíteni.  

 

Fekete Tamás: Kovács-Buna József felvetésével foglalkozunk folyamatosan. 

Forgalomtechnikai felvetésére mely a József Attila utcában a kerékpáros forgalmat érinti, 

majd az októberi ülésen tudunk reagálni. Hiszen a testület minden októberben foglalkozik a 

várost érintő forgalomtechnikai kérdésekkel.  

A többi kérése, melyek legtöbbje forgalomtechnikai jelek felfestést ill. tábla kihelyezést érinti, 

folyamatban van.  

A Deák Ferenc utcai felújítással kapcsolatban természetesen van műszaki ellenőr, erről a 

raklapos esetről nem tudtunk, de ha a lakosság megkeres minket, nagyon szívesen, és azonnal 

reagálunk. Építési területről van szó, ahol minden felelősség a kivitelezőé, természetesen 

majd a figyelmét felhívom, hogy a normális közlekedést tegye lehetővé. Néhány napon belül 

az aszfaltozás befejeződik egyébként, és teljesen megújul a Deák Ferenc utca.  

 

Huszár Gábor: természetesen minden beruházásunknál van műszaki ellenőr. Egyébként a 

Kovács-Buna úrnak írtunk ezügyben levelet. 

 

Virányi Balázs: a belvízi helyzet kapcsán szeretném én is a gondolataim megosztani.  

Volt szerencsém megtapasztalni polgármester úrral ezen helyzet minden részletét, és 

munkáját. Azt kell, hogy mondjam minden gördülékenyen működött, ez alapvetően 

köszönhető a lakossági összefogásnak, mely minden háttér nélkül tudott kialakulni és rögtön 

reagálni a problémára. Szeretném megköszönni mindenki munkáját a védekezés kapcsán. 

 

Dömötör Sándor: könnyű helyzetben vagyok, mert az itt elhangzott dícséreteket csak 

folytatni tudnám. Az is pozitív, hogy ilyen gyorsan sikerült felmérni a károkat, ill. be tudjuk 

nyújtani vis maior igényünket. Szeretném azzal kibővíteni, hogy hívjuk fel a Közútkezelő 
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figyelmét, hogy a hozzájuk tartozó utak, területek árkait rendszeresen tisztítsák. És az Őrségi 

Vízgazdálkodási Társulás figyelmét pedig arra, hogy a területén lévő vízfolyások környezetét 

tartsa rendben, kaszálja rendszeresen. 

Korábban volt egy kérdésünk a hulladékgazdálkodási társuláshoz, melyre a mai napig nem 

kaptunk konkrét választ. Szeretném kérni, hogy határozatban foglaljunk állást ennek ügyében. 

A múlt alkalommal érdeklődtem a Tompa Mihály utcával kapcsolatban, új terv készült a 

felújításra. A korábbi tervek alapján rendkívül drága lett volna a beruházás. Az lenne a 

kérdésem, hogy írva van, hogy mindkát oldalon lesz vízelvezető csatorna kialakítva, de 

mindkét oldalon lesz járda is?  

A jelenlegi rendkívüli időjárás, ill. hűvösebb idő miatt vetődött fel, hogy a Régióhőnek van e 

„B” terve arra, hogy ha nem készül el 15-ig? Mi lesz a távhős lakásokkal, sok helyen 

problémát okoz már most is a fűtés hiánya. 

 

Huszár Gábor: jogos a felvetés, jegyző úr mondta, hogy azt a jelzést kaptuk, hogy a jövő 

hétre el kell készülnie a teljes rendszernek. Az, hogy fel van bontva néhány útszakasz, de már 

lent vannak a csövek az a fűtés működését nem akadályozza. Nyilván az időjárás is hátráltatta 

a munkálatokat. Azt az információt kaptuk, hogy a jövő hét végére befejeződnek a 

munkálatok. 

 

Dr. Haragh László: a hétvége folyamán egy nagyszerű rendezvényen vehettünk részt a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület ill. az Efi jóvoltálból. A programokhoz szűrővizsgálatok is 

kapcsolódtak. Sokan látogatták meg a rendezvényt, köszönet a szervezőknek.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

211/2014. 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 Képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy hívja fel a Közútkezelő Nonprofit Zrt. 

figyelmét, az általa kezelt utak melletti árkok rendszeresen tisztítására, ill. a Szentgotthárd 

területén lévő patakok és vízfolyások kezelőjét a vízfolyások medreinek ill. környezet 

tisztítására, kaszálására- 

 

Határozottan állásfoglal abban is, hogy a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás adjon 

tájékoztatást az eddig befizetett tagdíj és hozzájárulás felhasználásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor, polgármester 14:36 órakor közmeghallgatást rendel el, majd 14: 56 órakor 

folytatódik a nylít testületi ülés. 
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2./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról. Beszámoló a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.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.  

Ez egy 42 oldalas előterjesztés, részletes képet kapunk mind a 4 év alatt végzett munkáról, 

mind azokról a változásokról, melyek a közigazgatást érintették.  

Nem gondolom, hogy minden adatot ismertetni kellene, de szeretném az önkormányzati 

munkát röviden összefoglalni. 

Polgármester úr rövid összefoglalót tart, az előterjesztésben leírtakról. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy 

növekedett a lakosságszám a 4 év alatt. Igaz kismértékben, de számunkra ez is jelentős, és 

örvendetes. 

Bizottságunkról néhány gondolatot szeretnék megosztani. Elsősorban feldataunk volt a 

költségek ill. pénzügyi oldalát vizsgálva dönteni egyes témákban. Néhányszor heves 

vérmérsékletű vita is kialakult a bizottsági üléseken, melynek célja mindigg a jobbító szándék 

volt. 

Szeretném megköszönni a választók bizalmát, a bizottsági tagok ill. a testületi tagok 

munkáját, és többek között az a segítséget melyet a hivatal dolgozói nyújtottak.  

 

Dr. Haragh László: én a bizottságunkról szeretnék néhány szót szólni. Mi itt a 

bizottságunkban a helyi politikai döntéseket, az oktatással, sporttal, egészségüggyel, szociális 

szférával, közművelődéssel kapcsolatban hoztuk meg.  Nagy örömmel foglalkozunk a helyi 

ösztöndíjunk elbírálásával is.  

Egy olyan terület is hozzánk tartozott, ahol nagyon nehéz döntést hozni, mely döntések 

mindig vitathatóak, hiszen emberek kérvényeznek és emberek döntenek róla, ez pedig a 

lakáskiutalások kérdése. 

Hozzánk tartozott még a külkapcsolatok köre is, örölünk, hogy újabb testvérvárossal 

gyarapodtunk.   

Én szeretném megköszönni a 4 éves munkát a bizottsági tagoknak, a választóknak a 

szavazatot, hogy ide ülhettünk. Köszönöm a képviselő-társak munkáját, ill. azt a segítséget, 

melyet a hivatal csoportvezetői és dolgozói nyújtottak az elmúlt időszakban. 

 

Dömötör Sándor: úgy gondolom, hogy ami az anyagban le van írva, az egy közösség sikere, 

példamutató. akár a 4 évi munkáról, akár a hivatali munkáról beszélünk. Rendkívül nagy 

erőfeszítést és energit emésztett fel ez a munka. Akkor teljes egy ilyen beszámoló, ha nem 

csak a sikerekről szól, hanem a hibákat, hiányosságokat is sorra veszi.  

Mindenki tudja, hogy a város teljes vonzáskörzetében nagyon sok elmaradásunk van még az 

utak, járdák felújításával kapcsolatban. Remélhetőleg a következő testület nagyobb mértékű 

felújítást fog tervezni. Az is sajnálatos, hogy ennyi idő alatt sem sikerült a lakossággal 

megszerettetni a fürdőt. A szálloda megnyitása, újranyitása a mai napig foglalkoztatja a 

közvéleményt.  
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Egy másik területről is szólnék, ez pedig a sport. Szándékunk, hogy a sport, az egészséges 

életmód minél közelebb kerüljön a lakossághoz. Ezt a kezdeményezést eddig csak a teke 

vonatkozásában látom igazán, a sportcsarnok esetén nem. Nem emlékszem olyan időszakra, 

hogy egy idényt ilyen méltatlan körülmények között kellett volna megkezdenie a 

focistáinknak.  

Ettől függetlenül azt tudom összességében elmondani, hogy nagyon sok területen történt 

előrelépés, mely mindenki előnyét szolgálja. 

Sporttal kapcsolatban még szeretném kérni, hogy a sportreferens ezévben még többet tegyen a 

városért, a sportért. Az elmúlt időszakban több olyan esemény is volt, melyen aktívan részt 

kellett volna vennie.  

Képviselő-társaimmhoz szeretnék most fordulni. Az elmúlt időszakban is felhőtlen 

kapcsolatot ápoltunk, úgy érzem ha néha vlt is valami egymás elleni megnyilatkozásunk, 

akkor azt nem az ellenségeskedés hanem a jobbító szándék vezérelte. Remélem ez a jövőben 

is így lesz. Hasonlóan az előttem szólókhoz, én is szeretném megköszönni a választópolgárok 

bizalmát, jó egészséget és munkát kívánok mindenkinek az elkövetezőkben is.  

 

Virányi Balázs: már elmondtak mindent előttem. Szeretném megköszönni én is mindenkinek 

a segítségét, én élveztem ezt a 4 évet, jó volt ez úgy ahogy volt, kellenek a csatározások néha. 

Nagyon szeretek együtt dolgozni a hivatallal, mert úgy érzem komoly partnerekre leltem 

minden téren. Képviselő társaimnak elsősorban a türelmét szeretném megköszönni, hiszen 

nem könnyű velem, én ezt jól tudom.  

A város lakóinak pedig bölcs, jó választást kívánnék! 

 

Huszár Gábor: köszönöm a hozzászólásokat, és tudom, hogy aki nem szólt hozzá, az is 

elmondhatta volna mindezeket. Amennyiben nincs több hozzászólásl, szavazás következik.  

 

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

 

212/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról szóló Beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 

terjedő időszakot bemutató hatósági tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2014. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Minden városrészi 

önkormányzat megtette a maga beszámolóját. 

 

Virányi Balázs: az előterjesztésben a jakabházi problémákat nem láttam kiemelve, szeretném 

ha ezek is felkerülnének a megoldandó feladatok közé. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

213/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, 

Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu 

településrészi önkormányzatok vezetőinek a 2014. évi munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 

településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2014. 

évben végzett tevékenységét.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

„Biztonságot Szentgotthárd lakosainak!”  - Önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós 

program. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

   3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

   Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, és javaslatot is tettek. Határozottan támogatják a 

kezdeményezést, de pénzt az önkormányzat ebbe nem tud tenni. Hozzájárulnának viszont 

ahhoz, hogy minél több fórumon népszerűsítsük a programot. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a pénzüyi bizottság az „A” variációt is támogatta, 1000 

kártya megvásárlását javasoltuk. Személy szerint remek kezdeményezésnek tartom. 

 

Huszár Gábor: akkor a két bizottság között ezek szerint véleménykülönbség van. Én nem 

tartom jó ötletnek, hogy pénzt áldozzunk erre a rendszerre. 

 

Dr. Haragh László: a bizottsági ülésen is erről beszéltünk, elsőre nagyon jó ötletnek tűnik a 

betegek adatait, diagnózisait egy közös adatállományban tárolni. Ez onnan bármikor lehívható 

is lenne. Nagy probléma, hogy nem látunk mögötte hatósági felügyeletet és kontrollt. Az egy 

dolog, hogy az orvos lehívja egy már másik helyen kapott diagnózist, de ha abban valami 
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tévedés van akkor ki vállalja a felelősséget. A rendszer ma még nincs hatósági ellenőrzés alá 

téve. Tájékoztatásra remek, de ennél többre nem.  

 

Huszár Gábor: még a vércsoportot sem veszik figyelembe ami a kártyán van, protokoll 

szerint járnak el  ilyen esetekben. Természetesen a népszerűsítést mi is támogatjuk.  

 

Vadász József: a bizottsági ülésen részletes tájékoztatót kaptunk, elhangzott, hogy az 

alapadatokat tárolja a kártya, mely a sürgősségi betegellátást könnyíthati meg. Szakember 

véleményét kértem ki, aki elmondta, hogy a sürgősségi betegellátást valóban megkönnyítheti 

a kártya, de túl sok hasznot nem jelen, ha mondjuk perceken múlik egy ember élete. 

 

Virányi Balázs: komoly vita volt a bizottsági ülésen is. A kártya valójában nem tárol semmit, 

egy adatbázishoz tartalmaz egy kódot, amiből lehívhatóak az adatok.  

Véleményem, hogy ne népszerűsítsük, csak biztosítsuk lehetőséget a népszerűsítésre.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

214/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Card Kft. 

egészségkártyák megvásárolására adott ajánlatát megismerte, a szolgáltatóval azonban 

szerződést nem köt a lakossági egészségkártyák megvásárolására, de valamennyi 

információs csatornáján (honlap, újság, hirdetőtáblák) lehetőséget biztosít a szolgáltatás 

népszerűsítésére a lakoság körében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, és eéfogadásra javaolja az „A” változat minden 

pontját. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

215/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 

 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában összesen 400 e/Ft  

támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetésben kell 

tervezni. 

 

Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 

 

Határidő: 2014. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

 

Határidő: az elbírásra: 2014. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  Dr. Haragh László elnök 

              dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.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 javaolják, a civil fórum javaslatát. 

Az a helyzet állt elő, hogy több a pénz, mint az igény. Jegyző úr azt mondta, hogy ezt most 

pluszban nem is oszthatjuk ki, de arra ígéretet tudunk tenni, hogy a következő testületi ülésen 

valamilyen formán kiosztjuk a városrészek között. Természetesen a jogi megoldást még 

kereseeük.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném megköszönni ezt a lehetőséget a civil 

szervezetek nevében is, sok program valósult meg ennek keretében.  

 

Virányi Balázs: a bizottsági ülésen sem értettem, és most sem, hogy milyen formán is 
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szeretnénk ezt a pénzt kiosztani. Ha egyszer ennyi volt az igény, akkor kapjanak ennyit. 

Rengeteg önkormányzati problémánk van, csoportosítsuk át a pénzt és tegyük oda. Ezzel nem 

vesszük el tőlük a pénzt, de mégis a lakosság javát szolgáljuk.  

 

Huszár Gábor: jó szándéktól vezérelve mi úgy döntöttünk, hogy a városrészeknek alanyi 

jogon járjon a 200 000 Ft. A civil szervezetek viszont akár minden fordulóban nyújthatnak be 

kérvényt. A városrészek ettől a lehetőségtől viszont elesnek. Ezért gondolnám azt, hogy a 

városrészek között osszuk szét a pénzt.  

 

Virányi Balázs: az evek miatt mondom én is, nem az összeg nagysága miatt. Szerintem jobb 

gyakorlat volt, mikor a városrészeket a civil alaptól teljesen külön kezeltük.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

216/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a 

 

a.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata idősek karácsonya 

szervezésére irányuló kérelmét 20 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 

önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

nevére kiállított számlákat legkésőbb 2014. december 31-ig kell a Pénzügy részére 

benyújtani.  

 

b.) SZEMLE Egyesület  „A LA’KOMA” elnevezésű programját 96 225 Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2014. november 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  
 

c.) Szentgotthárdi Civil Fórum „XIV. CISZEBAT” megrendezésére irányuló kérelmét 

115 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.  
 

 

d.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás szervezésére 

irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. szeptember 

31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. október 15.  

 

e.) Iskolánk Tanulóiért Egyesület kitűnők kirándulásának megszervezésére irányuló 

kérelmét 110 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. szeptember 31-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. október 15.  
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f.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub részére notebook 

vásárlására irányuló kérelmét 198 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.    

 

g.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 

irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. november 

30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  

 

h.) Szentgotthárdi Civil Fórum elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmét 

2014. szeptember 30-i elszámolási határidővel támogatja 

 

i.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap, illetve idősek karácsonya programok 

szervezésére  irányuló kérelmét támogatja. kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a pénzügy 2014. november 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  

 

j.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  Békefi Antal Népdalkör jubileumi 

ünnepségének szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. november 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.   

 

k.) Szentgotthárdi Civil Fórum „Év Civil Szervezete Díj” kiosztására irányuló kérelmét 

50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

4./ Napirendi pont: 

Civil alapból kapott támogatások hasznosulásának vizsgálata. 

Előadó:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9.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: minkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a belső ellenőri jelentést. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

217/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Civil Alapból kapott 

támogatások hasznosulásának vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, 

az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5./ Napirendi pont: 

Feladatbővülések a Hivatalban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :10.számú melléklet 

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

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

218/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a pályázatírás- és 

projektmenedzsment, továbbá a gazdaságfejlesztési-területfejlesztési feladatok ellátására 

tekintettel - a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézői 

létszámának 1 fővel való megemelését jóváhagyja 2014. október 01. időponttól. 

Juttatásainak fedezete 2014. évben az Önkormányzat költségvetésén belül a működési 

céltartalék ágazati pótlék összege. 

  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a hivatali adminisztrációs 

és az előterjesztésben megfogalmazott feladatok ellátására tekintettel - a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügykezelői létszám 1 fővel való 

megemelését jóváhagyja 2014. október 01. időponttól. Juttatásainak fedezete 2014. évben 

az Önkormányzat költségvetésén belül a működési céltartalék ágazati pótlék összege. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

A Hivatal épületébe bútorok beszerzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

219/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolostorépület ( Városháza) 

folyosóira, a kolostorépület refektóriumába  illetve a Hivatal egy irodájába  bútorok és 

szőnyegek beszerzését támogatja,  a beszerzéshez 5,5 millió forintot biztosít a 2013. évi 

pénzmaradvány terhére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzógyi vezető 

                 Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

15:48 órakor Huszár Gábor szünetet rendel el, majd 16:15 órakor folytatódik az ülés.  

 

7./ Napirendi pont: 

Vis maior keret és vízkár elhárítási keret igénylése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet, 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A vis maior keret igényléséről 

a következőt kell tudni. Az önkormányzatok jogosultak lehetnek ezen keret igénylésére 

szükség esetén, de kritériumok vannak. Ezek közül a legfontosabb, hogy önkormányzati 

tulajdonú ingatlanra lehet ezt csak igényelni. De tudjuk, hogy magántulajdonban is esett kár. 

Ezen kívül feltétel az is, hogy nem elég, hogy a mi tulajdonunkban legyenek az ingatlanok, de 

közcélt is kell ellátniuk.  

Fel vannak sorolva a határozatban, amire mi beadtuk az igényt. 

 

Vadász József: a felsorolásban szerepel a Zsidai út kétoldali padka helyreállítása, erősítsenek 

meg, hogy nem csak a padka helyreállítását jelenti, sok helyen az aszfalt is felszakadt. 

Jelenleg balesetveszélyes a helyzet.  

Arra is szeretném a figyelmet felhívni, hogy a Zsida patak felső részén, elég kanyargós a 

meder, és a kanyarokban komoly vízmosások keletkeztek. Ha megint hasonló helyzet alakul 

ki, elmossa a tavaly általunk felújított utat.  

 

Huszár Gábor: vasárnap délután én voltam kint, de a patakmeder állapotára nem figyeltem 

fel. Lehetséges ez azért, mert még magas vízállás volt.  A patakmeder állapotát a vízügyi 

igazgatás figyelmébe fogjuk ajánlani. 

 

Dr. Sütő Ferenc: közös felelősség terhel minket a kialakult helyzetért, értem ezalatt az 

önkormányzatot és a lakosságot is. Véleményem az, hoigy az önkormányzatnaktöbbet kellene 

ellenőrizni az árkok tisztán tartását, az átereszek tisztán tartását. A lakosokat pedig azért 

gondolom felelősnek, mert van olyan gazda ki az árkot is beszántja a nagyobb termés 



19 

 

reményében.  Azt szeretném kérni, hogy mindenki a saját árkát tartsa tisztán, és az 

önkormányzat figyeljen erre oda, ha kell bírságoljon.  

 

Huszár Gábor: azt nyilatkoztam, hogy mi is felelősek vagyunk. Sokszor szemet hunytunk, 

de ez a jövőben változni fog. Egy teljes belvízelhárítási tervet fogunk kidolgoztatni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a bírsággal kapcsolatbana következőt gondoljuk, van ennél hatékonyabb 

megoldás. Nyilván mindenki kötelessége, hogy az árkát tisztán tartsa. Ezt rendeletben is 

szeretnénk foglalni, a közterületfelügyelők eddig is jelezték a problémákat. Ha a tulajdonos 

nem tesz majd ennek eleget, akkor mi megcsináljuk, de nyilván a költséget áthárítjuk a 

tulajdonosra.  

Van ilyen terv egyébként most is kidolgozva, de a kritikus helyeken újra megfogjuk vizsgálni, 

hogy mekkora átereszre lenne szükség.   

 

Huszár Gábor: a SZET a jövőben el tud végezni majd ilyesfajta a munkákat, hiszen lesz 

hozzá gép.  

 

Dömötör Sándor: kicsit nekem ez furcsán hangzik. Régen ez úgy működött, hogy a ház előtti 

átereszt a tulajdonos tisztította, de az árkot magát munkások csinálták meg. De vannak olyan 

helyek ahol az emberek még a közterületet is gondozzák. Előfordult olyan is, hogy pakoltak 

oda tüzifát, ezután pedig kérdőre lettek vonva, hogy meddig tárolja még azt ott. 

Elfogadom azt is, hogy rendeletbe foglaljuk, de vannak olyan idős emberek akik még a 

fűnyírást is bérmunkába kiadják másnak, ők az ároktisztítást miként oldják meg? Mondom ezt 

például a Móricz Zsigmond utcára. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: ebben nincs újdonság, az árkot eddig is a tulajdonosoknak kellett 

rendben tartani, csak most más formában írjuk elő. Például a járda is közterületen van mégis a 

tulajdonosoknak kell megoldania a hólapátolást.  

A tüzifa ügyét pedig kifejezetten cáfolnám, 1 nap után senkit sem bírságol mega közterület 

felügyelet. Két fotót készítenek mindenhol, az elsőt az észlelés napján, a másikat pedig 30 

napon belül, bizonyítva, hogy nincsen elpakolva a fa.  

 

Huszár Gábor: ez egy hálás téma a választások előtt, sosem törekedtünk arra, hogy a 

lakossokkal kiszúrjunk, mindig a megoldást kerestük.  

Azt is el kell fogadni, hogy ha a törvényeket nem tartathatjuk be, akkor hibázunk. A város és 

a közútkezelő is hibázott, de a lakosság is. 

 

Dr. Sütő Ferenc: azt szerettem volna kérni, hogy ahogy a szelektív hulladékgyűjtést 

behoztuk a köztudatba, úgy ezt is mindenképp vezessük be.  

Ennek sajnos egyik eszköze lehet a bírságolás is. Vannak olyan esetek ahol másként nem 

tudunk ráhatást gyakorolni a tulajdonosokra, és esetleg miattuk úszik el egy-egy városrész.  

 

Labritz Béla: azért ne zárjuk ki az egyén és a hatóság felelősségét.  

Az első árvízi helyzet után Tótfaluban a lakosok és a gazdák, kimentek és rendet tettek, 

kitisztították az árkot, aztán jött egy gazda a többtonnás járművével, és percek alatt tönkretette 

az árkot és az utat is. Itt van az egyén felelőssége. Igenis erre kell, hogy ráhatásunk legyen.  

A hatóság felelőlésségéről is szeretbék beszélni. Közel 30 éve van egy társulás, akinek min 

kemény pénzeket fizetünk, hogy a vízfolyásainkat, patakjainkat rendbe tegye. Ezt nem tette 

meg, légifelvételekkel is bizonyítható.  
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Virányi Balázs: műszaki problémáról beszélünk. Ezt itt mi nem tudjuk megoldani. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

220/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben meghirdetett vis maior keret terhére 

igény- bejelentést nyújt be. 

 

A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2014. szeptember 13.-i  rendkívüli esőzések 

következtében keletkezett híd, út, árok és átereszek helyreállítása többletkiadásainak 

támogatása.  

 

Helye: 
1. Szentgotthárd, Széchenyi út, híd helyreállítása                           hrsz.1226, 1231, 1228. 

2. Szentgotthárd, Alsópatak út, árok, áteresz helyreállítása            hrsz.3761, 3767, 0841. 

3. Szentgotthárd, Felsőpatak út, árok, áteresz helyreállítása           hrsz.3911.  

4. Szentgotthárd, Szépvölgyi út, árok, áteresz helyreállítása          hrsz.1601. 

5. Szentgotthárd, Zöldlomb utca, árok iszapolása                                hrsz.822. 

6. Szentgotthárd, Erdei út, árok, áteresz helyreállítása                         hrsz.794. 

7. Szentgotthárd, Zsidai út kétoldali padka helyreállítása                    hrsz.828  

8. Szentgotthárd, Mikes Kelemen u. árok és padka helyreállítása        hrsz.375., 090/66. 

9. Szentgotthárd, Felső u. egyoldali padka helyreállítása                     hrsz.421. 

10. Szentgotthárd, Bem József u. padka helyreállítása, árok iszapolása hrsz.217.  

11. Szentgotthárd, Toldi u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2294. 

12. Szentgotthárd, Babits u. burkolat helyreállítás, árok iszapolás         hrsz.2328.   

13. Szentgotthárd, Kodály Zoltán u burkolat és padka helyreállítása     hrsz.2389. 

14. Szentgotthárd, Dobó u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2397. 

15. Szentgotthárd, Déryné út, padka, árok     hrsz.: 2237. 

16. Szentgotthárd, Váci M. u. árok burkolat helyreállítása   hrsz.3727. 

17. Szentgotthárd, Hegyi utca burkolat, padka, árok     hrsz.3141. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás
 25.005.217,- 30 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 58.345.507,- 70 
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Források összesen 
83.350.724,- 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 83.350.724,-Ft 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek  Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.  

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos híd, út, áteresze az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik*. 

Biztosító Társaság megnevezése 
Groupama Garancia 

Biztosító 

Biztosítási szerződés száma 453840134 

 

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 

 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2014. évi 

költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.) számú Költségvetési rendeletében a működési és 

fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert az 

igénybejelentés benyújtására. 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 20 MFt 

keretösszegű rendkívüli vízkárelhárítási keret létrehozatalát, melynek fedezetéül a 

Költségvetési rendeletében található a működési céltartalék pénzmaradvány szolgál. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

8./ Napirendi pont: 

6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés :13.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

rendeletalkotás! 

 

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

Önkormányzatának  27/2014.(IX.25.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

9./ Napirendi pont: 

014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan 2/32 tul részarány értékesítése.  
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Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :14.számú melléklet 

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

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

221/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 014/43 hrsz-ú, 

1858 m
2
 területű, szántó művelési ágú külterületi ingatlanban lévő 10/32 tulajdoni 

részarányából 2/32 részt felajánlja megvételre Somorjai Petra, 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 

22. sz, alatti lakos részére 21.125.-Ft vételáron.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata.  

A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül kell 

megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú 

bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 

jognyilatkozat nem érkezett. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

10./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/29. hrsz-ú telek belterületbe vonása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :15.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Dömötör Sándor: a kérelmező kérése, hogy rövid időn tudja meg a földjáradék összegét.  

 

Huszár Gábor: úgy van megfogalmazva, hogy addig mi az eljárást meg sem indítjuk míg a 

vevő be nem fizeti. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

222/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 048/29. 

hrsz-ú, rét művelési ágú, 1109 nm területű, 4. minőségi osztályú, 2,98 aranykorona 

értékű telek belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a szükséges eljárást csak 

aztz követően indítja el, miután a kérelmező a művelés alóli kivonást (becsült) 

költségeit az önkormányzat számára befizeti (megelőlegezi).  
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 048/29. 

hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

 

A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell 

kötni. 

  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Lakáscélú támogatási kérelem. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :16.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 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

223/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 

jutók támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Melczer 

Valentin (szül.: Körmend, 1990.10.05. an.: Leopold Brigitta) 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 

11. és élettársa Gáspár Melinda szül.név.: Gáspár Melinda (szül.: Körmend, 1989.03.23, an.: 

Merkli Anna) 9982 Orfalu, Fő u. 5. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 1574/A/7 

hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 5.A. lph. I/1. sz. alatti lakás 

megvásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2014.10.21. 

Felelős: Tófeji Zsolt  főtanácsos 

 

12./ Napirendi pont: 

Nyilvános WC működtetése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :17.számú melléklet 

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

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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224/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3/A/1 

hrsz-ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetéséről szóló, jelen 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, szerződés aláírásáért Huszár Gábor 

Polgármester 

 

13./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :18.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: többször van előttünk az üzlethelyiség téémája. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

  

225/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2011. október 21-én 

megkötött és azóta többször módosított Bérleti szerződés módosításához az előterjesztés 3.sz. 

melléklete szerint.  

Az Önkormányzat részére megfizetett óvadékkal kapcsolatban a jelenlegi bérlőknek külön 

megállapodásban kell megegyezniük, melyet a bérbeadó Önkormányzat nevében a 

Polgármester jóváhagyólag aláír. 

   

Határidő a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2014. október 10. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

14./ Napirendi pont: 

Bérleti szerződés módosítása Carpathia Zrt. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :19.számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

360 millió Ft értékű a kisvízi erőmű, ebből csaknem 200 millió Ft a központi támogatás. A 

maradékra kölcsönt kell felvenni a cégnek a banknál, ezért van ez a módosítás előttünk.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9 igen –0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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226/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a Carpathia Vizerőmű Kft között 2013. január 30-n megkötött 

Bérleti szerződésnek az Előterjesztés 3. sz. mellékletében található módosításához, és 

felhatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program 

végrehajtásáról.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :20.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 ill. kiegészítés, szavazés következik.  

 

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

 

227/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Intézkedési 

Terv 2012-2014. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

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

 

III. EGYEBEK 

 

Huszár Gábor: minden képviselő jelöltet szeretnék tájékoztatni, hogy minden képviselő 

jelöltnek a városi újság ingyenes megjelenést biztosít ¼ oldalon. Treiber Mária, az újság 

főszerkesztője minden érintettet. 

 

Dr. Haragh László: sokat beszéltünk az esővel kapcsolatos helyzetről. Ezzel kapcsolatban 

kerestek meg engem. A műszaki osztály figyelmét szeretném felhívni a következőkre: a 

Felsőmező kivezető pontjainál jelentős probléma van, a Kethelyi út 38. szám előtti árokban 

összegyűlik a víz, és nem tud elfolyni szintkülönbségek miatt.  

A Sallai utca végén törmeléket raktak le az út feltöltésére, amit most a víz kimosott, meg 

kellene erősíteni. A Sallai út közepénél szintén kimosás jelentkezet. 

A Kis utca 15. szám előtt van egy áteresz a Kethelyi utca felé, melynél szintén sokszor 

összegyűlik a víz.  
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Többnyire a lejjeb fekvő házakat érintette a helyzet, ez állt elő Kethelyen a Váci Mihály 

utcánál és a Fenyő utcánál is. Műszaki segítséget kérnek a vízelvezetési problémák 

megoldására. A szántó tulajdonását kérik alakítson ki árkot a földterület végében. 

 

Vadász József: Zsidahegyi lakosok hívták fel a figyelmemet, hogy az Apátistvánfalvára 

vezető út felújítása során kihelyeztek több táblát. Az egyik ilyen tábla a Zsidahegyre 

bekanyarodó út mellett van, nehezíti a közlekedők ki ill. behajtását. 

Megkezdődött Szentgotthárd és Zsida között az útfelújítás. Egy gép sajnos letolta a 

magasabban fekvő útpatkát, a letolt föld az árokban végezte. Figyelni kellene az árok 

megtisztítására. 

 

Huszár Gábor: a kérdéses tábla jó helyen van, hiszen a kereszteződés szélén 50-60 cm mély 

lyuk tátong. Vagy egy padkát vagy valami mást megoldást ki kell oda találnunk.  

  

Dömötör Sándor: a Bem utcából kifele jövet van egy tükör ami a városból érkezőket 

kiválóan megmutatja. Viszont a Magyarlak felől érkezőket nem, nem belátható a 

kereszteződés Magyarlak irányába a sövény miatt. Többen jelezték, hogy ott veszélyes 

kihajtani.  

 

Dr. Sütő Ferenc: a ciklus végén úgy illik, hogy én is köszönetet mondjak, köszönöm 

mindenkinek a közös, hasznos, értékes, és felelősségteljes munkát. És köszönöm a 

választópolgároknak, hogy 4 évig tagja lehettem a városvezetésnek.  

 

Huszár Gábor: néhány szót én is szeretnék szólni. A ciklus elején a legnehezebb döntés volt, 

mikor a városrehabilitációs pályázatot vissza kellett adnia a testületnek, mert veszélyeztetve 

láttuk a költségvetésünket. Nem az én ill. a testületi tagok fejében született meg az ötlet, 

hosszasan konzultáltunk a hivatal munkatársaival is. Közös döntés volt, a felelősség mégis a 

miénk. 

Az egyik legnagyobb sikerünk, hogy visszaszereztük ezt az épületet, városi tulajdonba került. 

Felbecsülehetetlen értéket képvisel. Ez nem egy pályázati siker, ezért mellé kell tenni egy 

pályázatot, a Máriaújfalui szennyvízprojekt amin talán a legtöbbet dolgoztunk. Volt amikor 

kilátástalannak tűnt a helyzet, de már közbeszerzés alatt van.  

Természetesen köszönetet kell mondanom mindenkinek, képviselőtársaimnak, jegyző úrnak 

és a hivatal dolgozóinak. Jól működő hivatal voltunk a ciklus elején is, de az évek során külön 

lett választva a rendszer. Jegyző úr rendkívül félt ettől, de kimondhatom roppant jól működik. 

A járási is, és a hivatali rendszer is. 

Azt gondolom, hogy rendkívül nehéz 4 éven vagyunk túl, de pozitívan nézek a jövőben is a 

nehézségek elé. 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:13 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


