Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
502-13/2015. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én
14: 00 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,
Császár Tamás Szentgotthárdi Tankerület vezetője,
Végvári János a Szentgotthárdi Rendőrőrs Őrsparancsnoka,
Szendrődi Barnabás a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
Kovács Balázs Zsolt a Körmendi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnoka,
Horváth Tibor Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke,
Molnár László Szentgotthárd Polgárőr Egyesület elnöke,
Dr. Simon Margit a Gotthárd –Therm Kft ügyvezetője,
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Csuka Gyuláné a Gotthárd-Therm Kft. könyvvizsgálója,
Varga Ervin a Gotthárd –Therm Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke.
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé az „Szociális nyári
gyermekétkeztetés” ill. „Szentgotthárd és Térségeg Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolájának kérelme. „ című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának
ellátására kiírt pályázat elbírálása.”,
 „ A Gotthard-Therm Kft. 2015. évi üzleti terve”,
 „Év pedagógusa díj elfogadása” valamint,
 „Díszoklevél adományozása”
című előterjesztéseket.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
78/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „Szociális nyári gyermekétkeztetés„ ill. „ Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájánka kérelme” című előterjesztéseket.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület
 „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának
ellátására kiírt pályázat elbírálása”
 „ A Gotthárd-Therm, Kft. 2015. évi üzleti terve”
 „ Év pedagógusa díj elfogadása” valamint
 „Díszoklevél adományozása” című előterjesztéseket.
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:
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer- fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.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 /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2015. évi Képviselő – testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: dr. Gábor László,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Településfejlesztési koncepció elfogadása.
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 /
4./ Napirendi pont:
Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10.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 /
5./ Napirendi pont:
VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába ( Felügyelő Bizottságába) igazgatósági tag delegálása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése – felhatalmazások.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Regionális mentési, védekezési központ projektjének támogatása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt,
Előterjesztés :14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
A Közművelődési Koncepció Cselekvési terve.
Előadó: dr. Gábor László,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Bérlakások felújításának, karbantartásának vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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11./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17.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 /
12./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság működésének önkormányzati támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

13./ Napirendi pont:
A (turisztikai) információs központ további működtetésének fedezete.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

14./ Napirendi pont:
Tájékoztató Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezetéről.
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:
Szociális rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsacs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
17./ Napirendi pont:
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Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
18./ Napirendi pont:
Lakások bérletéről és lekbérről szóló rendeletek módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi beszámolója.
Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 25.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Javadalmazási szabályzat elfogadása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 26.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
21./ Napirendi pont:
Szociális nyári gyermekétkeztetés.
Előadó: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető,
Előterjesztés : 27.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 28. számú melléklet /
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 29.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 28. számú melléklet /
III. EGYEBEK

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik.
Március 26-án Molnár Évával a Pécsi Tudományegyetemről folytattam telefonos interjút,
majd Szijártó Zsoltot fogadtam. Utána a sportöltözővel kapcsolatban tárgyaltam, ezután
Boldizsár Gáborral találkoztam a Pawel Packing Kft-től. Délután a Leader pályázat
záróünnepségén vettem részt a Brenner-kápolnánál.
Március 28-án a Csákányi László Filmszínházban megrendezett Latinovics-Ruttkai délutánon
Labritz Béla alpolgármester úr mondott köszöntőt.
Március 31-én Pannon Thermal Klaszter ülésén voltam Szombathelyen, majd onnan
Budapestre utaztam.
Április 1-jén egész nap Budapesten tárgyaltam. A Szombathelyen tartott „Vas Megye Értékei”
elnevezésű konferencián dr. Gábor László, az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
vett részt.
Április 2-án Palotás Zoltánt fogadtam az ÖKO Energia Program Kft-től.
Április 8-án a Kaszagyárral kapcsolatos előszerződés aláírásán vettem részt Dr. Dancsecs
Zsolt jegyző és Labritz Béla alpolgármester úrral együtt.
Április 9-én ITS ülésen vettem részt a kistérségi polgármesterekkel együtt, majd szakmai
bizottsági ülésre mentem. Ezután Nyerges Enikőt és Vas Annamáriát fogadtam a Határon
Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatától (CESCI).
Április 11-én a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű program
keretében faültetésen vettem részt.
Április 13-án Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral Szombathelyen tárgyaltam a Kaszagyár
ügyében.
Április 14-én Szombathelyen az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című,
ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a
Belügyminisztérium által megrendezett Területi Workshop-sorozat rendezvényen vettem
részt.
Április 15-én Szombathelyre mentem, majd felügyelőbizottsági ülésen vettem részt a
Fürdőben. Később Szijártó Zsoltot fogadtam a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központtól.
Április 16-án a laktanya felújításával kapcsolatban fogadtam a tervező urat, ezután Király
Ferencet a Sakkszövetségtől. Délután a Bűnmegelőzési Bizottság ülésén vettem részt, majd a
Járási Közbiztonsági Fórumon tettem tiszteletemet. Kora este Farkasfa városrészi
önkormányzatának ülésre mentem.
Április 17-én Öko City Konferenciára vettem részt Budapesten, innen pedig Lendvára
utaztam a Picasso kiállítás megnyitójára.
Április 18-án a walldürn-i vendégeket fogadtam.
Április 20-án Telefonos konferenciabeszélgetést folytattam Solt Tamással igazgató úrral és
Erhardt Péterrel az Opeltől. Délután rendkívüli bizottsági ülést, utána pedig rendkívüli
testületi ülést tartottunk. Aznap ülésezett a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás.
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Április 21-én délután Szilágyiné Bátorfi Editet, Magyarország szlovéniai nagykövetét
fogadtam, majd a „Határon átnyúló kezdeményezés” elnevezésű szlovén-magyar
konferencián vettem részt.
Április 22-én a Konferencia második napján Labritz Béla alpolgármester úr képviselte a
várost.
Április 22. és 25. között a törökországi Dilovasiba látogattunk Dr. Haragh László és Dömötör
Sándor képviselő urakkal, Vadász József külső bizottsági taggal, valamint Dr. Ujkéry Csaba
professzor úrral, ahol aláírtuk a Szentgotthárd és Dilovasi között létrejött testvérvárosi
szerződést.
Április 24-én Kőszegen a Szőlő Jövésének Könyve Ünnepségsorozat megnyitóján Labritz
Béla alpolgármester úr vett részt.
Április 25-én Szombathelyen a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyílt napján szintén
Labritz Béla alpolgármester úr vett részt.
Április 27-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, illetve az Idősügyi Tanács is.
Április 28-án a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság ülésén vettem részt, illetve aznap
ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. Délután a Nyugat-Pannon Járműipari
és Mechatronikai Központ városfejlesztési munkacsoporti üléséhez is csatlakoztunk Fekete
Tamás városüzemeltetési vezetővel.
2015. március:
A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv
2015.03.18.- 2015. 03.20. – 3 nap
2015. 03. 30. – 1 nap
2015. április hó:
A polgármester szabadságolási ütemtervében 2015. április 20-tól 24-ig 5 nap szabadság lett
ütemezve. A szabadságot a következő okok miatt nem tudta igénybe venni: a polgármesteri
teendők miatt nem tudtam kivenni.
Lábodi Gábor: a mai nap folyamán megtartotta soros ülését a Vas megyei Önkormányzat
Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottsága, ahol a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
pályázatát is támogattuk 25 000 Ft-tal. A megyei civil alap 3 millió Ft, melynek kb.
egyharmada került eddig felhasználásra, biztatnék mindenkit a további pályázásra.
Szeretném kérdezni, hogy a sportöltözők építése hol tart éppen?
Fekete Tamás: a testület meghatározott egy keretösszeget, ehhez pontosítjuk most a terveket.
A tervezés ezután véglegesül, hamarosan kezdődik a kivitelezés.
Kardosné Kovács Márta: egy rendezvényről szeretnék beszámolni, a Széchenyi Iskolában
került megrendezésre a Takács Jenő Zeneiskola művészeti bemutatója, melyhez szeretnék
gratulálni a résztvevő diákoknak ill. pedagógusoknak.
Az előző testületi ülésen döntöttünk fogászati kezelőegység beszerzéséről, történt előrelépés?
Dr. Gábor László: már folyamatban van a beszerzés.
Dr. Haragh László: 9-én részönkormányzati ülésünk volt, sok problémával kapcsolatos
kérdés felmerült, melyet még a rendkívüli árvíz okozott. Ezekre választ kaptam a két ülés
közti anyagban, ezek többsége már javítás alatt van, a többi pedig már megrendelés alatt van.
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A Dilovasival kötött szerződéssel kapcsolatban el kell mondanom, hogy jelentős előrelépést
jelenthet a jövőben, mind kulturális mind gazdasági téren.
Labritz Béla: Tudomásomra jutott egy informatikai verseny eredménye, a III. Béla
Szakközépiskola 3 végzős diákja jutott be az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
döntőjébe.
A Dunántúlról csak a mi iskolánk tanulói jutottak be a döntőbe.
Nagy vitát váltott ki korábban, hogy a vasúti betonaljakat bedarálva hasznosítjuk tovább, be
kell róla számolnom, hogy már most is rengeteg út újul meg Farkasfától Máriaújfaluig,
Rábafüzestől Zsidáig.
A Zeneiskola rendezvényén meg lett említve, hogy a szülők mekkora áldozatokat hoznak a
gyerekek miatt. Ugyanez vonatkozik a sport területén tevékenykedőkre is, és úgy gondolom a
vállalkozóknak is meg kell köszönnünk a támogatásokat. Nagyon kedves dolog készült el, az
ún. Szerelmesek Kapuja Vincze Csaba vállalkozó jóvoltából. Az egész térségben támogat
rendezvényeket ill. egyesületeket. Köszönjük a támogatást!
Dr. Sütő Ferenc: pattanásig feszülnek az indulatok a máriaújfalui buszmegálló ügyében,
határozat született arról, hogy a buszmegállót el kell bontani. 538 aláírást gyűjtöttek össze a
megmentés érdekében. Van lehetőség arra, hogy érvényesítsük akaratunkat?
Továbbá kérdésem, hogy Máriaújfalu , mint városrész igényelhet e pénzt a költségvetésből, a
kultúrházak felújítására szánt alapból? 3 millió Ft-ot szeretne majd igényelni, melyhez
további 1 millió Ft-ot tenne hozzá az önkormányzat.
Egy örömteli hírt szeretnék én is megosztani, Szalai Szabolcs Kazinczy Díjat nyert, ezúton is
szeretnék gratulálni.
Huszár Gábor: a buszmegálló kérdésem még hivatalos választ nem tudok adni.
Dömötör Sándor: engem nem nyugtatott meg az irodavezető úr tájékoztatója a
sportöltözővel kapcsolatban. Igazából két sport is függ tőle, ha nem készül el időben, akkor a
következő évi nevezés is veszélybe kerül.
Huszár Gábor: mindenképp el kell kezdeni az építkezést, hiszen augusztusban indulnak a
bajnokságok. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
79/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer- fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés :5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolókat. Szeretettel
köszöntöm a témában meghívott vendégeinket. Először őrnagy urat hallgatnánk meg.
Kovács Balázs Zsolt: beszámolómat próbáltam részletesen megírni, látható, hogy a város és
térségének tűzbiztonsága stabil volt. A 2014-es első félévére szeretnék egy kicsit kitérni,
mikor is jelentős gondokat okozott a vízkár elhárítás. Az önkormányzat és a parancsnokság
kiemelkedően összedolgozott. Szeretném megköszönni a támogatást. Ha nincs kérdés, akkor
köszönöm a figyelmet.
Végvári János: a közbiztonság az elmúlt évben számunkra kedvezően alakult, 11%-kal
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Továbbá 30 %-kal csökkent a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma. Ez nagyon fontos adat, hiszen ez határozza meg a
lakosság biztonság érzetét. Nem történt emberölés ill. kísérlete, továbbá rablás és annak
kísérlete sem.
Részben köszönhető ez annak, több rendőrt tudtunk az utcákra vezényelni, egész évben 20 %kal nőtt a közterületen töltött óráink száma.
A közlekedésbiztonságban jelentős változás nem jelentkezett, több volt a kisebb sérülés.
A kerékpárosok több esetben okozói a baleseteknek, úgy látszik a KRESZ-t az ő esetükben is
tanítani kellene.
A jövőben több figyelmet szeretnék a közlekedésbiztonságra ill. balesetek megelőzésére
fordítani, ill. szeretnék kihasználni a térfigyelő kamerák által nyújtott előnyöket.
Szeretném megköszönni az önkormányzat munkáját, együttműködését ill. a polgárőr
egyesület munkáját akik jelentős részt vállalnak rendezvények biztosításában.
Szendrődi Barnabás: én is köszönöm szépen a meghívást. Néhány dolgot szeretnék
elmondani tájékoztató jelleggel.
Az elmúlt év szeptembere óta a kapitányság területén egy önálló függe tlenített bűnmegelőzési
tanácsadó is tevékenykedik. Az ő feladatai között szerepel a középfokú oktatási
intézményekkel való együttműködés. Jelenleg Szentgotthárdon a III. Béla
Szakközépiskolával van együttműködés, de már több intézmény jelezte szándékát, pozitív a
fogadtatása. Neve, elérhetősége megtalálható honlapunkon.
8800 lakosa van a városnak, és kb. 2000-2500 fő az ingázó. Tudjuk, hogy a jövő évben ez a
szám még növekedni fog, mindenképp nagy figyelmet fordítunk erre a területre is.
Ehhez kapcsolódik a kamerarendszer is, jelentős része már kiépítésre került. Az az
üzemeltetés az önkormányzat feladata lesz, míg a felhasználás a miénk, így majd erről
együttműködési megállapodást fogunk kötni az önkormányzattal. Az előkészítés már
folyamatban van.
Pozitív dolog, hogy halálos baleset nem történt az elmúlt évben a kapitányság területén. De
azt is tudni kell, hogy a forgalom növekedést mutat. Az útépítések jelenleg csillapítják a
forgalmat ill. lassítják, de amint ezek befejeződnek a forgalom fel fog gyorsulni.
Új traffipax már használatban van. Jelenleg csak sebességmérésre használjuk, de a jövőben
fejlesztést tervezünk.
Huszár Gábor: köszönjük a tájékoztatókat, átadom a szót a képviselőknek.
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Lábodi Gábor: örültem, hogy a migráció említésre került, az önkormányzat is dolgozik egy
kiadványon, mellyel a lakosságot szeretné megszólítani.
A Szociális Otthon lakóiról kell néhány szót szólnom, péntek éjjel kint voltak a városban,
italozás után autót törtek fel, a kertembe is bejöttek volna, csak a kutyáim ijesztették el őket.
Nap, mint nap közterületen fogyasztanak alkoholt, ill. szemetelnek. Ezzel lehetne valamit
kezdeni?
A rendőrség látható jelenléte emelheti a közbiztonság érzetét, így javasolnám a gyalogos
járőrözést.
Végvári János: az a migráció, melyről a kapitányúr beszélt nem azonos a jelenleg
városunkban levő problémával.
A szociális otthon lakói elfogásra kerültek, az eljárás folyamatban van. Az intézményben
kellene kezdeni a szabályzást, nem feltétlenül mi vagyunk a kompetensek.
Én is örülnék ha több rendőrt tudnék az utcákra vezényelni, de tudni kell, hogy a térség többi
településén is meg kell jelenniük a kollégáknak. Ha több emberünk lesz a jövőben, akkor
erősíteni fogjuk a gyalogos szolgálatot.
Dr. Sütő Ferenc: szeretném felhívni a figyelmet egy élő problémára, a telefonos csalásra.
Szentgotthárdon is megtörtént, hogy egy ismeretlen felhívta az egyik lakos nagymamáját,
majd hitelesen az unokának adta ki magát, és 500 000 Ft-ot szeretett volna az idős hölgytől
kicsikarni. Természetesen a hölgy felhívta az unokáját, hogy megkérdezze mire is kell neki
ennyi pénz.
Kérem a lakosságot is, hogy legyen minden esetben körültekintő!
Dömötör Sándor: a beszámolóban található egy szám, a rendőrőrs nyomozási
eredményesség mutatója 56,5 %. Nem tudom, hova helyezzem ezt a számot.
Végvári János: ez a szám a megyei elvárásoknak megfelel, hasonlóan teljesít például Kőszeg
is.
Szendrődi Barnabás: azt kell tudni, hogy teljesítmény követelményi rendszerben dolgozunk.
Évek óta az egyik legeredményesebb a megyében a mi kapitányságunk. A szentgotthárdi
Rendőrőrs kiemelt őrs.
A nyomozás eredményesség számításánál nem tudunk úgy eljárni, hogy csak évekre bontjuk,
nem minden ügy zárul le az adott évben.
Szalainé Kiss Edina: a beszámolók nagyon összetettek és részletesek voltak, a cselekvési
tervek pedig szerteágazóak. Alapvetően biztonságban érezhetjük magunkat. A tájékoztatás a
mi feladatunk, ennek kapcsán mindent meg fogunk tenni a jövőben is. Fontos,hogy figyeljünk
oda egymásra!
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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80/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2014. évi tevékenységéről, Szentgotthárd
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló, előterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2014.
évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló, előterjesztés
szerinti beszámolóját elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal
2014. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának felülvizsgálatát,
aktualizálását és ennek eredményeként Szentgotthárd Város Önkormányzata
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6.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.
Kardosné Kovács Márta: a pénzügyi bizottságnak véleményezési feladata van.
Kardosnék Kovács Márta, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, ismerteti a
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véleményezést.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, figyelem
rendeletalkotás!
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
81/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi éves ellenőrzési
jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 8/2015 .(IV.30.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról.
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A 2015. évi Képviselő – testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: dr. Gábor László,
Előterjesztés : 7.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfgadásra javasolja. Amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
82/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2014. számú
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2015. évi munkatervét azzal
módosítja, hogy a „Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. Beszámoló az
egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.” című napirendet a 2015.
októberi Képviselő-testületi és Bizottsági ülésén tűzi napirendre.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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2./ Napirendi pont:
Magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, javasolja Molnár Piroskát kinevezni.
Dr. Haragh László: igazgató asszony már bizonyította rátermettségét.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
83/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum igazgatói feladatainak 2015. július 01. napjától 2020. június 30. napjáig történő
ellátásával Molnár Piroska, Szentgotthárd, Toldi M. u. 1.sz. alatti lakost bízza meg.
Garantált illetményét (alapilletmény) – iskolai végzettségére, betöltendő munkakörére, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére tekintettel – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. ( Kjt) vonatkozó rendelkezései szerint
bruttó – 252.405-Ft/hó összegben, további szakképesítésért járó 10%- os
illetménynövekedését 25.241- Ft / hó összegben, magasabb vezetői pótlékát a 150/1992.
(XI.20.) Kormány rendelet 3. sz. melléklete alapján a pótlékalap 250 %-ában , bruttó 45.000Ft / hó összegben , mindösszesen kerekítve bruttó 322.600- Ft / /hó összegben állapítja
meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló
okirat elkészítéséről intézkedjen.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos
3./ Napirendi pont:
Településfejlesztési koncepció elfogadása.
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, némi kiegészítésekkel.
Szalainé Kiss Edina: a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy óvatosan kell a leírtakat
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konkretizálni. Óva intenék mindenkit, hogy a koncepcióban minden részletesen kidolgozzunk,
hiszen 2020-ig ezek lesznek érvényben pályázati források lehívásakor is.
Huszár Gábor: én is ugyanezt gondolom, és ezt már a társadalmi gazdasági programnál is
elmondtuk.
Dr. Dancsecs Zsolt: a pénzügyi bizottság azt is javasolta, hogy vegyük figyelembe a
lakossági javaslatokat is. Ez azt jelenti, hogy minden lakossági javaslatot szó szerint vegyünk
át?
Kardosné Kovács Márta: a lakossági felvetések nem rosszak, elvi tévedésekre hívják fel a
figyelmet.
Virányi Balázs: ezzel óvatosan bánnék, ezeket az anyagokat szakértőkkel készítettük el, a
részletességet különböző rendeletek szabályozzák.
Huszár Gábor: akkor konkrét javaslatok kellenék.
Dr. Sütő Ferenc: a bizottságunk azért javasolta a további egyeztetéseket, mert ezen
anyagokat nem szentgotthárdiak készítették, néha az is érzésünk, hogy nem is a mi
igényeinkhez van igazítva. Nem mondom, hogy minden javaslatot be kell építeni, de
vizsgáljuk meg őket.
Kardosné Kovács Márta: úgy gondolom, hogy a szakértőknek kellene ezen észrevételeket
véleményezni. Ha ésszerűek, építsük be őket.
Huszár Gábor: részben értek csak egyet. Pédául az teljesen normális, hogy a kethelyi
laktanyában kialakítandó idősek otthona további lakossági egyeztetést igényel, de azt nem
tudom elfogadni, hogy ezt addig minden szinten törölni kell a koncepcióból.
Véleményt alkotni lehet és figyelembe is vesszük, de a javaslatokat minden szinten nem
tudjuk támogatni.
Virányi Balázs: akkor döntsék el ezt a szakértők. Egy koncepció inkább legyen sokkal több,
a források befolyásolják majd a megvalósulást.
Huszár Gábor: konkrétan arról van szó, hogy a véleményeket vegyük figyelembe, de majd a
szakértők bedolgozzák az anyagba.
Dr. Haragh László: a koncepció csak egy keret, a tartalmat később is beletehetjük.
Labritz Béla: számos olyan dolog merült fel a lakossági egyeztetetésen, melyből áradt az
információ hiánya. Például fúrjunk mélyebbre, hogy melegebb vizet nyerjünk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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84/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés 2. számú
mellékleteként csatolt település-fejlesztési koncepciót elfogadja, a következő
kiegészítésekkel:
 a jövőképhez a „vallási turizmus” kifejezés is kerüljön beszerkesztésre
 a lakossági véleményeket értelemszerűen figyelembe kell venni, javasolja hogy a
bevezető gondolat első mondata pontosításra kerüljön
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
4./ Napirendi pont:
Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10.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 javasolt tagokat.
Kardosné Kovács Márta: a pénzügyi bizottság javasolta, hogy öt fős legyen a bizottság.
Huszár Gábor: mindenképpen javasolnám, hogy ha öt fős lesz a bizottság akkor a
határozatképességhez 2/3-os jelenlét legyen szükséges. Tagoknak pedig javasolnám : Bedi
Beatrixot, Seres Csabát, dr. Gábor Lászlót, Kovács Andreát, ill. Csuk Ferencet.
Amennyiben nincs több hozzászólás, ill. javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
85/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán Ösztöndíj
Bizottság tagjának megválasztja:
-Seres Csaba,
-Kovács Andrea,
-Bedi Beatrix ,
-dr. Gábor László ,
-Csuk Ferenc szentgotthárdi polgárokat
A Bizottság előkészítő és koordináló munkáját az Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Csoport segíti.
Határidő: 2015. szeptemberi ülés
Felelős : dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán Ösztöndíj
Bizottság Működési Szabályzatát az 1. sz. Melléklet szerint a következő kiegészítéssel
fogadja el: a határozatképességhez 2/3-os jelenlét szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
5./ Napirendi pont:
VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába ( Felügyelő Bizottságába) igazgatósági tag delegálása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 11.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és Fekete Tamást javasolják ezen pozícióra.
Amennyiben nincs más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
86/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a VASIVÍZ Zrt
Igazgatóságába Fekete Tamás városüzemeltetési vezető delegálását.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a VASIVÍZ Zrt
Felügyelő Bizottságába Fekete Tamás városüzemeltetési vezető delegálását.
Határidő : azonnal
Felelős : Dr Dancsecs Zsolt jegyző
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése – felhatalmazások.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ma kaptam a tájékoztatást,
hogy a konzorciumi megállapodás aláírásra kerül ez alapján a határozat alapján ebben a
hónapban. A pályázat kiírásra kerül májusban, a beadást mi azonnal megtesszük.
A közbeszerzések lezárása október-novemberre tehető. Az építési munkákat 2016 elején lehet
megkezdeni.
Dr. Sütő Ferenc: köszönöm ezt a tájékoztatást. Mindenféle aláírás születik, de csak a
szerencsében bízhatunk, hogy 2016-ban megkezdődjön a beruházás.
Huszár Gábor: sokan jártak úgy, mint mi, mert az uniós direktívák miatti megfelelésbe ez
nem fért bele, új ciklusba került át.
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
87/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvízelvezetési
program megvalósítása érdekében jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

2.

A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert egyfelől a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására, másfelől arra, hogy a projekttel kapcsolatos
bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadjon, aláírjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
7./ Napirendi pont:
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: bizottságaink megtárgyalták, és elfogadásra javasolják.
Kardosné Kovács Márta: jelenleg még nem a stratégia elfogadásáról döntünk, csak arról,
hogy államigazgatási eljárásra elküldjük.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
88/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NYDOP6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú
pályázat
keretein
belül,
az
Integrált
Településfejlesztési Stratégia kialakítása kapcsán az irányító csoport jogosult az elkészült
dokumentumot államigazgatási eljárásra megküldeni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
8./ Napirendi pont:
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Regionális mentési, védekezési központ projektjének támogatása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt,
Előterjesztés :14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és elvi támogatását adja.
Labritz Béla: a konferencián már beszéltünk erről, jó ötletnek tartom, komoly
együtműködési lehetőséget jelent.
Lábodi Gábor: megkérdezném jegyző úr véleményét.
Dr. Dancsecs Zsolt: véleményem szerint politikai döntés születik. Nem szabadna véglegesen
elköteleződnünk, elvekben természetesen támogathatjuk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
89/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja egy
muraszombati regionális mentési és védekezési központ létrehozásához az Európai Unió
Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében.
A végeleges döntés meghozatala előtt a terv részletesebb kidolgozást a testületnek be kell
mutatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
9./ Napirendi pont:
A Közművelődési Koncepció Cselekvési terve.
Előadó: dr. Gábor László,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja kiegészítésekkel.
Virányi Balázs: a mi bizottságunk ezt nem tárgyalta, a könyvtár raktár épületének helyzetét
még idén rendezni kellene. A múzeummal kapcsolatban pedig javasolnám, hogy a
mozgássérült felvonó dokumentációi még idén rendezve legyenek. Mert így nem lehet
üzemeltetni. Tovább a fűtési rendszert is korszerűsíteni kellene.
Huszár Gábor: elképzelhetetlen számomra, hogy a mozgáskorlátozotti felvonó nem
működik, nem tudom miért nem lett üzembe helyezve.
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Szalainé Kiss Edina: javaslataim között szerepelt a bizottsági ülésen, jhogy a cselekvési
tervet folyamatosan kell a jövőben frissíteni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazá következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
90/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Kulturális,
Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó, az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Cselekvési tervet elfogadja azzal, hogy:
- a városi könyvtár raktárépülete és a múzeummal kapcsolatos teendők is kerüljenek
bele
- a cselekvési tervet folyamatosan frissíteni kell
- a Színház színészi öltözőinek és azok vizes blokkjainak felújítását
tervezni
szükséges, még 2015. évi megvalósulással, a többi javaslatra a következő évi
költségvetés előkészítésekor kell visszatérni.
- a cselekvési terv aktualizálására az Önkormányzat mindenkori költségvetési tervének
tárgyalásakor visszatér.
Határidő: azonnal / évenkénti költségvetés tervezés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
érintett szervezetek
10./ Napirendi pont:
Bérlakások felújításának, karbantartásának vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16.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.
Virányi Balázs: annak idején azt javasoltam, hogy ne különítsünk el keretet ilyen célra,
mégpedig azért, mert ezt a forrást másra használja a SZET, ugyanúgy, mint annak idején az
ÖKV.
Huszár Gábor: a belső ellenőri jelentést ettől függetlenül el kell fogadnunk. Az Ön által
felvetett problémára nekünk pedig megoldást kell találni.
Szalainé Kiss Edina: kompletten kell ezt az egészet kezelnünk, talán a költségvetés tervezése
előtt.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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91/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bérlakások felújításának,
karbantartásának vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban
leírtakat elfogadja.
A bérlakások felújításáról intézkedési tervet kell készíteni a májusi testületi ülésre.
Határidő: a közlésre azonnal
az intézkedési terv elkészítésére: május 22.
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
az intézkedési terv elkészítéséért: Karsai Gábor - ügyvezető
11./ Napirendi pont:
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17.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, és egyetértésben ugyanazt a javaslatot tették.
Amennyiben nincs most más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
92/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a
a.) PRONAS sátor beszerzésére irányuló kérelmét 70 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2014. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
b.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület fellépő ruha beszerzésére
irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
c.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak beszerzésére
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
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d.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub részére egyen pólók és kendők
beszerzésére irányuló kérelmét 56 596 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015.
május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
e.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Májusfa kitáncolás
szervezésére irányuló kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. A városrészi
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2014. július 15-ig kell a Pénzügy részére
benyújtani.
f.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét
72 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. június 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. július 15.
g.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és a civil
irodába nyomtató beszerzésére irányuló kérelmét 219 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
h.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Generációs Környezetvédelmi Vetélkedő
szervezésére irányuló kérelmét ill. Nagyszülők és unokák nemzetközi sportnapja
szervezésére irányuló kérelmét 120 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2015. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
i.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
j.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 60 000
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. június 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. július 15.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Ezen felül javasolja a Civil Alap megemelését 500 000 Ft-tal, fedezete a 2014.
pénzmaradvány, működési céltartalék, továbbá a Civil Alap 2014. maradványa is növelje az
ez évi keretet. Ezen emelés a májusi testületi ülésen a rendelet módosításban is jelenjen meg.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
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Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
16:33 órakor Huszár Gábor, polgármester szünetet rendel el, majd 16: 50 órakor folytatódik
az ülés.
12./ Napirendi pont:
A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság működésének önkormányzati támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozatot.
Lábodi Gábor: a megyei értéktár bizottságától azt a jelzést kaptam, hogy még semmilyen
javaslat nem érkezett Szentgotthárdról. Ha ez így marad, akkor városunk kimarad a nyári
kiadványból.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
93/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Települési
Értéktár Bizottság működéséhez 250.000,- Ft-ot biztosít a 2015. évi működési céltartalék
terhére. Az Önkormányzat az összeget a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére
utalja át, felhasználásáról a pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles elszámolni. A
Képviselő-testület egyúttal az 54/2015. számú Képviselő-testületi határozat 4. pontját
hatályon kívül helyezi.
Az összeg akkor kerülhet átutalásra ha a megye részére elküldésre kerültek az értéktárba való
felvételre adott javaslatok.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
13./ Napirendi pont:
A (turisztikai) információs központ további működtetésének fedezete.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: az előterjesztésben le van írva, hogy a látogatóközpont üzemeltetésére a
PKKE többletfinanszírozást kapott. Vissszakerestem a költségvetési táblákat, 2006-ban és
2007-ben kapott az egyesület plusz pénzt ilyen célra, ezt követően a munkaszervezet saját
tagjai látták el ezt a feladatot.
Az együttműködési megállapodásban le van írva, hogy a PKKE éves támogatása kulturális
feladatellátásra fordítandó. Ebbe nem tartozik bele a látogatóközpont működtetése.
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Huszár Gábor: ha ez tényleg így van, akkor jogos a felvetés, nem vehetünk így el pénzt az
egyesülettől. De az tény, hogy mi már ezt az összeget megígértük a TDM-nek.
Kardosné Kovács Márta: mivel nem tudjuk abból finanszírozni amiről már határoztunk,
akkor jelöljünk meg forrást. Mindenképp szükség van az iroda működtetéséhez erre az
összegre.
Lábodi Gábor: ÁFA köteles a tevékenység? Együttműködési megállapodást kötünk, vagy
megbízási szerződést?
Dr. Dancsecs Zsolt: bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy csak a megállapodás szó
kerüljön bele a határozatba.
Huszár Gábor: én is úgy emlékszem, hogy az együttműködési megállapodás került bele a
javaslatba. De ez mindegy is, javaslom, hogy a 2 millió Ft időarányos részének fedezete a
pénzmaradvány legyen.
Szalainé Kiss Edina: az együttműködési megállapodás és a megbízási szerződés között
jelentős különbség van.
Ha mi közpénzt adunk egy szervezetnek, nem kötelezően ellátandó feladatra, akkor igenis
követelményeket is kell mellé tennünk.
A Kilátó kapcsán például el kell mondani, hogy tulajdonképpen a loipersdorfi fürdőt
reklámozzuk benne, holott több százmilliót teszünk a saját fürdőnkbe. Ezt az
önkormányzatnak kontrollálni kellene.
Huszár Gábor: a megállapodás részleteit a következő hetekben mindenképp pontosítani kell.
Kardosné Kovács Márta: ha megbízási szerződés kötünk velük, akkor olyan, mintha
vállalkozás lenne, holott a TDM egy civil szervezet. Folytathat vállalkozási tevékenységet, de
a teljes bevétele nem származhat ilyesfajta tevékenységből hiszen akkor adóznia is kell.
Megbízási szerződésből csak hátrányt szerezne a TDM.
Közérdekű feladatra ÁFA mentes a szervezet.
Dr. Haragh László: javaslom elnök asszony javaslatát elfogadni.
Lábodi Gábor: én voltam az a bizottsági ülésen aki kérte, hogy most ne nevesítsük a
megállapodást. Szeretném ha ezt is feltennénk majd szavazásra.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 5 igen – 3 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
94/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai információs
központ működtetéséhez – a TDM Egyesülettel együttműködési megállapodásban
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meghatározott évi 4 M Ft mellett - további évi 2 millió forintot biztosít a TDM
Egyesület számára . A 2 millió forintot időarányosan biztosítja az önkormányzat a
feladatot ellátó szervezet számára. A támogatással a támogatott elszámolni köteles.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
14./ Napirendi pont:
Tájékoztató Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezetéről.
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 a tájékoztatót. Amennyiben
nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
95/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi
Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, az előterjesztés 1. melléklete
szerinti önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
15./ Napirendi pont:
Szociális rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsacs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 21.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
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 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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16./ Napirendi pont:
A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 22.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolják a rendelet megalkotását. Amennyiben
nincs hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
17./ Napirendi pont:
Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Eredetileg csak a nem használt ingatlanokra
vonatkozott volna, de sajnos nem tudjuk különválasztani a több építménytől. A jogi bizottság
javaslata az, hogy ezt most vessük el.
Virányi Balázs: városunknak bevételekre van szüksége, jelen előterjesztés csak egy felvetés.
Igaz, hogy népszerűtlen döntés lenne ha bevezetnénk. Ha több bevételünk lenne, akkor több
forrást tudnánk például intézményeinkre fordítani. Ne vessük el, vizsgáljuk meg mivel járna a
bevezetés.
Lábodi Gábor: a vállalkozások már fizetnek iparűzési adót, ill. telekadót. Nem javasolnám
az ő terheiket még jobban növelni. A fürdő veszteségeit nem nekik kellene megfinanszírozni.
Kardosné Kovács Márta: az eredeti szándék az vollt, hogy az elhanyagolt épületek, ill.
ingatlanok tulajdonosait adóztassuk meg ilyen formán, ösztönözve őket az ingatlanok
hasznosítására.
Gazdaságot szeretnénk élénkíteni, nem pedig ellehetetleníteni.
Huszár Gábor: mégegyszer elmondom, sajnos nem tudjuk csak használaton kívüli
ingatlanokra kivetni ezt az adót, ebben a változatban nem támogatnám a bevezetést.
Dr. Haragh László: korábban letettük a voksunkat az gazdaságélénkítés mellett, én sem
javasolnám az adó bevezetését.
Virányi Balázs: a gazdaságélénkítést miből szeretnénk finanszírozni? A vállalkozásoknak
ebből mindenképp részt kell vállalni. Nem értem miért nem lehet az elvet támogatni.
Huszár Gábor: racionális döntés, ha nem vezetjük be. Nem azt a célt szolgálná, mint amit
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eredetileg kitaláltunk.
Szalainé Kiss Edina: megértem mindenki álláspontját. De ha vállalkozások azért költöztetik
el a telephelyeiket, hogy kevesebb iparűzési adót kelljen fizetniük, akkor nincs miről
beszélnünk. A vállalkozók terheit ne növeljük.
Virányi Balázs: így nem lehet dönteni, senki nem vizsgálta meg, hogy mik lennének az
előnyök ill. a hátrányok. Kérek mindenkit, hogy a lehetőséget ne vessük el!
Huszár Gábor: én ettől ódzkodom. Ne adjunk felesleges munkát a hivatalnak, mert úgyis
tudjuk, hogy nem tudjuk szelektálni kire vonatkozzon az adó. A jólműködő vállalkozásokat
nem akarjuk plusz adóval sújtani.
Dr. Haragh László: a működő vállalkozások bevételei a lakosságtól származnak. Ezért ha
egy újabb adó kerülne bevezetésre, biztos, hogy áthárítanák a lakosságra.
Virányi Balázs: a bizottságunk csak az előkésíztő munkát javasolta elfogadásra.
Huszár Gábor: mi nem akarunk újabb adót bevezetni. A jogi bizottság javaslatát teszem
majd fel először szavazásra. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
96/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet az építményadó
mint helyi adó bevezetésével.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: D Dancsecs Zsolt jegyző
18./ Napirendi pont:
Lakások bérletéről és lekbérről szóló rendeletek módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 24.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendeletek módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának testületének 12 2015. (IV.30. ) önkormányzati rendeletét
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A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
19./ Napirendi pont:
Gotthárd-Therm Kft. 2014. évi beszámolója.
Előadó: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Előterjesztés : 25.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 elfogadásra javasolja.
Szalainé Kiss Edina: 2007 évtől folyamatos bevétel növekedést mutatnak a számok 2010-ig.
A bevételek jelenleg a 2009 –es szinten vannak. A bezárt szállodában bízunk, pedig nincs erre
okunk.
A beszámolóban olvasható, hogy a városlakóknak járó kedvezmény jelentős bevételkiesést
okoz a fürdőnek, ehhez hozzá kell tenni, hogy ha nem lenne kedvezmény, akkor még ennyi
szentgotthárdi sem menne be a fürdőbe.
A szállásadói fórumon kevesen vannak, mégis le van írva, hogy jó az együttműködés. Fontos
lenne véleményem szerint felkeresni a térségi szállásadókat is.
Huszár Gábor: ezzel én nem tudok egyeérteni.
A fürdő építése 1,6 milliárd Ft-ba került, ugyanakkor a testület határozott arról, hogy 2,2
milliárd Ft értékben bocsájt ki kötvényt. Azért kellett megtenni, mert hotel nélkül a fürdő nem
életképes, ezért az első évek áthidalásához kb. 600 millió Ft kellett.
a testület döntése volt az is, hogy a szentgotthárdiakat be kell csábítani a fürdőbe, felvállalva a
bevételkiesést.
Virányi Balázs: kényszerhelyzet van, a saját tőkét rendezni kell. Ha mi nem teszsük meg,
majd a cégbíróság megteszi. Hatalamas veszteséget termel a fürdő, a szálloda esetleges
megnyitása jelenleg álom. Arról még szót sem ejtve, hogy folyamatosan jelentős felújítási
költségek jelentkeznek az amortizácó miatt.
Mikor döntjük el, hogy meddig finanszírozzuk még a veszteséget? Hiszen annak a pénznek
máshol is lenne helye.
Huszár Gábor: május 7-én meg fog jelenni a közlönyben a felhívás a felszámolás alatti
csomag értékesítéséről.
Kardosné Kovács Márta: a fürdő zárszámadását tárgyaljuk jelenleg, ezt vagy elfogadjuk
vagy nem. Kár ötletelni a jövőről.
Szalainé Kiss Edina: mindannyian azon vagyunk, hogy jól működjön a fürdő. Én csak a
számok arányaira szerettem volna felhívni a figyelmet.
Virányi Balázs: az általunk meghozott döntés hatással lehet további eljárásokra, mindenképp
beszélni kell ezekről.
Lábodi Gábor: nem vagyok ennyire optimista, mint sokan, véleményem szerint idén a
szálloda nem nyit meg.
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Huszár Gábor: 2014 évi mérleg van előttünk, a tőkemegfelelést majd rendezni kell. Jelenleg
a múltat kellene elfogadnunk.
Szeretném ha meghallgatnánk a kft. képvisleőit is, szavazás következik a szóadásról.
Egyhangúlag megszavaztuk.

Csuka Gyuláné: egy nagyon bonyolult helyzetről beszélünk. A kötvény kibocsájtás annak
idjén, közel 3 év működési hiányát finanszírozta. Úgy gondolták akkor, hogy 3 év alatt a
fürdő, a megépülő szállodával együtt pozitív mérleget tud majd mutatni.
A szálloda tulajdonképpen 1 évet működött, akkor működési eredmény -10 millió Ft volt. Ha
az amortizációt kivonjuk az eredményből, akkor pozitívra jön ki azaz év.
Rendkívül szerencsétlen helyzet, hogy a szálloda bezárt. Más városokban ilyen színvonalú
fürdő mellett több szállodát is üzemeltetnek, ill. több más színvonalú szálláslehetőség is
található.
Miután a szálloda bezárásra került, a fürdő mindent megtett azért, hogy költségeket takarítson
meg.
Az ezévi veszteséget nagyrészben a svájci frank elszabadult árfolyama okoz. Ha az
amortizációt is leszámoljuk, kb. 90 millió ft marad veszteségként, melyet szinte minden évben
biztosított az önkormányzat a kft.-nek. Természetesen az alapvető karbantartásokra is kell
forrást biztosítani.
Véleményem szerint a szálloda idén mindenképpen meg fog nyitni, de addig az
önkormányzatnak a fürdő mellé kell állni.
Kardosné Kovács Márta: az volt a javaslatunk, hogy a tőkemegfelelésről később döntsünk.
Tavaly is így csináltuk, és az is lehet, hogy több információnk lesz majd a szállodáról.
Az önkormányzat által kifizett tartozások a fürdő könyveiben nem kölcsönként szerepelnek,
akkor ezzel az ázsiós tőkeemelést nem is csinálhatjuk meg.
Somorjainé D. Zsuzsanna: kölcsönből mindig tudtuk finanszírozni a tőkemegfelelést.
Huszár Gábor: heteken belül változhat a helyzet, mindenképp döntenünk kell.
Varga Ervin: a 2014. évi beszámoló a számviteli törvénynek megfelel. A felügyelő bizottság
több alkalommal vizsgálta, és értékelte. a felügyelő bizottság is javasolja elfogadásra a
beszámolót.
A tőkemegfelelésnél többször elhangzott, hogy törvényi kötelezettség, nem kötelező a
beszámoló elfogadásakor ezt is rendezni, de a működési vezsteséget most el kell fogadni.
Virányi Balázs: kényszerhelyzetben vagyunk, muszáj lesz megszavaznunk.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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97/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft
jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 71 600 eFt + 198 771 eFt =
270 371 eFt összegnek tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft.
Ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági
bejegyzéshez szükséges előkészítést és intézkedéseket tegye meg.
A jegyzett tőke emelés forrása:
- A Gothard Therm Kft részére 2014-2015. évben biztosított 71 700 eFt vissza nem
térített tagi kölcsön.
- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből
198 771 eFt
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2014.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2014. évi
335 287 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Simon Margit ügyvezető igazgató
20./ Napirendi pont:
Javadalmazási szabályzat elfogadása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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.
98/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm KFT
Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
21./ Napirendi pont:
Szociális nyári gyermekétkeztetés.
Előadó: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető,
Előterjesztés : 27.számú melléklet
Bizottsági javaslat :
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Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
99/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári
gyermekétkeztetése biztosításának támogatására a gyermekszegénység elleni program
keretében.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Eredményes pályázat esetén Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szociális nyári gyermekétkeztetést 2015. június 22-től 2014. augusztus 19-ig terjedő
időszakban 44 munkanap időtartamban, a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja,
maximálisan 435.920,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan
garantált 34 %-os támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti
összeg ennek megfelelően csökken.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a 2. pontban meghatározott
önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést a JustFood Kft-vel
(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.) a gyermekétkeztetés biztosítására 2015. június 22-től
2015. augusztus 19-ig terjedő időszakban 44 munkanap időtartamban, 700,Ft/gyermek/nap összegben.
Határidő: eredményes pályázat esetén azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 28.számú melléklet
Bizottsági javaslat :
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
100/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90.000,- Ft támogatást biztosít –
útiköltséghez való hozzájárulás címén - a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolája tanulói részére, hogy 2015. május 15-én Rogaska Slatinaban a
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Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete által szervezendő országos néptánc szemlén
Szentgotthárdot is képviselhessék.
A támogatás fedezete a 2015. évi költségvetésben a SZOI működtetésére tervezett keret.
Amennyiben a helyi Tankerület engedélyt kap, úgy a támogatási összeg Tankerület által
biztosított része továbbszámlázásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
III. EGYEBEK

Huszár Gábor: egyebek témakörben, megadom a szót.
Szalainé Kiss Edina: 50 éves a Mentőállomás, május 16-án városunkban lesz a Mentők
Napja. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a városi honlapon megtalálható egy
támogatói levél a mentősök részéről, amiben kérik, a rendezvény támogatását.
Lakossági kérdést szeretnék feltenni, a bölcsőde hátsó részn található beton rész mikor lesz
kijavítva? Mert balesetveszélyes.
Huszár Gábor: Fekete úr felírta, hétfőn nekilátnak a javításnak.
Az Országos Mentő Napra kb. 500 főt várunk, teljes országos vezetésével együtt. A városi
közlekedést is befolyásolni fogja a rendezvény, így kérjük mindenki türelmét.
Dr. Sütő Ferenc: a lomtalanítás idején kitettek olyan dolgokat, melyeket nem szabadott
volna. Többek között elentronikai cikkeket. Ezek elszállításra fognak kerülni?
Huszár Gábor: a SZET Kft. már végzi ezek elszállítását.
Dr. Sütő Ferenc: Kethelyen a Vakarcs Kálmán utcából jelezték, hogy az árvízi védekezésnél
keresztül lett vágva az utca, most pedig már szinte járhatatlan az úttest. Félnek, hogy komoly
károsodást szenvednek az autók.
Lábodi Gábor: április 17-én egy ÁNTSZ jelentés szerint megint meghaladta az egészségügyi
határértéket a légszennyezettség.
A Hunyadi utcán több pad is kehelyezésre került a temető környékén, hiszen sok idős ember
jár arra. Viszont az egyik pad a kiállított sírkövekre néz. Szeretném kérni, hogy ezt a padot
helyezzük át.
Huszár Gábor: lehet, hogy az idősek kérték, hogy ott legyen a pad. Természetesen a műszaki
iroda megvizsgálja a kérdést.
Dr. Haragh László: hónapok óta beszélünk arról, hogy az országzászló mellett az oszlop
nem egyenes. Nem lehetne ezzel valamit kezdeni?
Huszár Gábor: hosszú ideje húzódik ez, egyszerűen a Villkász nem akarja megcsinálni.
Dr. Haragh László: a József Attila és a Rákóczi út sarkán található egy régi épület, aminek
pincéjében összegyűlt a víz még tavaly. Az egyik lakó panaszkodott, hogy alulról vizesedik a
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lakása.
Huszár Gábor: 1 éve próbáljuk orvosolni a problémát, tudunk róla.
Dr. Haragh László: Sütő képviselőtársam felvetésére szeretnék reagálni, én úgy tudom, hogy
a Vakarcs utca javítása már meg van rendelve.
Huszár Gábor: nincs több hozzászólás. Szeretném megköszönni mindenki munkáját, a nyílt
ülést bezárom.
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:30 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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