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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

416-3/2016. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 03-án            

9: 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László (9:03 órától), 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 Szalainé Kiss Edina képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 

Távol vannak :  Labritz Béla alpolgármester, 

 Dr. Sütő Ferenc képviselő, 

 

Meghívott vendégek:   Molnár Piroska a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

    igazgatója, 

    Dr. Simon Margit a TDM elnöke, 

    

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

képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli 

nyílt ülést megnyitja. 
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A képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 

 

1./ Napirendi pont: 

Határon átnyúló pályázatok (SI-HU) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 

1./ Napirendi pont: 

Határon átnyúló pályázatok (SI-HU) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Szűkös beadási határidővel nyíltak pályázati lehetőségek, melyeken szeretnénk idulni. Az első 

két pontban szereplő pályázaton a város indulna, két helyiség felújítását tartalmazná. Az egyik 

a kolostorkönyvtár, a másik a refektórium faburkolatának restaurálása.  

A 3. pontban szereplő pályázaton a Városi Könyvtár indulna, mesefoglalkozások 

megvalósításának céljával. 

A 4. pontban szereplő pályázaton pedig a TDM venne részt, ezen pályázat keretében végre 

meg tudna valósulni a kerékpárbeszerzés.  

15 % önrész szükséges az induláshoz, mindegyik pályázat utófinanszírozott. Vannak olyan 

információnk, mely szerint a BM önerő alapból az önrész 2/3-át megfinanszírozzák, 

tulajdonképpen nekünk akkor csak 5 % -nyi önerő marad. Igaz, hogy nekünk elő kell 

finanszírozni a projekteket, de ezek elhúzódó pályázatok. 

Vendégeink jelezték, hogy szeretnének hozzászólni, megadom a szót. 

 

9:03 órakor Dr. Haragh László megérkezett az ülésre. 

 

Molnár Pirsoka: a mesefoglalkoztatásra vonatkozó pályázat 36 hónapig tart, nagyjából 9 

tevékenység kapcsolódik hozzá.  

A Széchenyi Programirodával felvettem a kapcsolatot, akik azt az információt adták, hogy a 

10 % önrészt automatikusan hozzá teszik, ha nyer a pályázat. 

 

Huszár Gábor: a 4. pontban szereplő pályázattal kapcsolatban van hozzászólás? 

 

Dr. Simon Margit: hiánypótló turisztikai attrakció lenne, azzal, hogy elképzelés szerint egy 

állomással átmennék Szlovéniába is. Az Őrséggel is szeretnénk együttműködni. 

Szentgotthárdon vagy a fürdőhöz, vagy olyan helyre szeretnénk a kölcsönző állomást, amit az 

osztrák kerékpárosok érintenek. 

Konkrét helyet nem jelöltünk még meg. 

 

Huszár Gábor: azt még el kell mondanom, hogy június végéig kell a teljes pályázatot 

összerakni, február 12-ig a regisztráció szükséges. 

 

Szalainé Kiss Edina: támogatom a pályázaton indulást. 

Szeretném ha a kerékpárkölcsönző helyét végiggondolnánk, hiszen van elképzelésünk az 
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Alpokalja Motellal, a koncepcióban is szerepel, hogy szeretnénk összekapcsolni a 

víziturizmussal a kerékpárosturizmust.  

 

Dr. Simon Margit: ha a Motelt megfelelő szintre hozzuk, tudja ezen vendégeket fogadni, 

főként ha a vadvízi turizmust is ezzel egyben kezeljük. 

Virányi Balázs: a kerékpáros téma kapcsán kérdezném, mi lesz a működtetéssel? Ki fogja a 

működtetési költségeket finanszírozni, és egyáltalán mekkorák ezen költségek? 

Milyen kerékpárok kerülnének beszerzésre? 

 

Dr. Simon Margit: állandó jelenlét szükséges, ha az információs pont kialakításra kerül.  

A szervízelést és egyéb működtetést vállalkozási alapon képzeljük el, szakembernek kiadnánk 

a munkát. A bevételek egy részét fordítanánk arra, hogy a szervizelés megoldott legyen. 

Az E-bike többszázezer forintba kerül, így egyszerűbb trekking kerékpárok beszerzésében 

gondolkodunk.  Ezek darabja, teljes felszereléssel együtt kb. 150 000 Ft. 

 

Dr. Gábor László: a kerékpárkölcsönzés ingyenes lesz? 

 

Dr. Simon Margit: a bérlésért fizetni kell.  

 

Dr. Gábor László: az önrészhez a két másik település is hozzá fog járulni?  

 

Dr. Simon Margit: Csörötnek és Felsőszölnök is TDM tag. A fenntartást és a tároló 

elhelyezését biztosítják. 

Nekünk is az az információnk volt, hogy 10%-ot megkapunk az államtól, így csak a maradék 

5 %-ra adtunk be kérelmet. 

 

Dr. Gábor László: akkor a határozatban nem jól szerepel az összeg, mert a teljes 15 % -ot 

kell szerepeltetni benne. 

 

Virányi Balázs: nem teljesen értem a megfogalmazottakat, hiszen akkor a két település 

helybiztosítása megjelenik a projekt finanszírozási szintjén, a mienk pedig nem? Mindenki 

elemi érdeke, hogy megvalósuljon a projekt. 

 

Huszár Gábor: én azt gondolom, hogy Szentgotthárdnak és a TDM –nek elemi érdeke, hogy 

a pályázat megvalósuljon, mi ezért nem akarunk más településektől forrást kérni.  

 

Virányi Balázs: a jövőben szeretnék a működtetésről egy minimál kalkulációt látni. 

 

Kovács Márta Mária: sok éve várunk arra, hogy a turisztikában előre tudjunk lépni. 

Mindenképp élni kell a lehetőséggel. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem ill. 5 igen – 2 tart. arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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17/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SI-HU Szlovén-Magyar 

Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívására a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

alatti egykori kolostorépületben (ma Közös Önkormányzati Hivatal) található Refektórium 

faburkolata restaurálásának és az előterjesztés 1. pontjában megfogalmazottak 

megvalósításának céljával. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és 

biztosítja az ehhez szükséges 14.191 € önerőt.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SI-HU Szlovén-Magyar 

Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívására a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

alatti egykori kolostorépületben (ma Közös Önkormányzati Hivatal) található Ciszter 

kolostorkönyvtár restaurálásának céljával. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt 

előfinanszírozását a projektben szereplő szentgotthárdi partnerek számára is és biztosítja az 

ehhez szükséges 52.500 € önerőt Szentgotthárd Város Önkormányzatának, mint pályázónak, 

illetve 11.040 € önerőt Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum számára és 12.540 € önerőt 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum pályázatot nyújtson be a SI-HU Szlovén-Magyar 

Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívására az előterjesztés 3. pontjában 

megfogalmazottak (mesefoglalkozások) megvalósításának céljával. Sikeres elbírálás esetén 

vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges teljes önerőt (15%).   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Molnár Piroska igazgató 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TDM 

Szentgotthárd pályázatot nyújtson be a SI-HU Szlovén-Magyar Együttműködési Program 

kapcsolódó pályázati felhívására az előterjesztés 4. pontjában megfogalmazottak 

(kerékpárkölcsönző hálózat kiépítése) megvalósításának céljával. Sikeres elbírálás esetén  

biztosítja az ehhez szükséges 15% önerőt 2.150.000,- Ft mértékig és vállalja a teljes projekt 

előfinanszírozását is. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit elnök 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

 
 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülés 9:32 

órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


