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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-13/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18- án            
8: 48 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dr. Haragh László, 
 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, 
Törő Eszter pályázati ügyintéző, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Távol vannak :  Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc képviselő, 
 
Meghívott vendégek:   Kocsis Zsolt megbízott pályázatíró, 
    
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli 
nyílt ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokatt 7 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
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1./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 1.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2/ Napirendi pont: 
Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP – 1.1.1-15 ) Ipari parkok, 
iparterülteke fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázaton történő indulásról és 
előkészítéséről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3/ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az óvoda tornaszoba bővítésére, felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4/ Napirendi pont: 
Egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolója. 
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. 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném megosztani bizottságunk véleményét. A beterjesztett 
beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel, hiányoltuk a szöveges beszámolót. 
Eltekeintünk attól, hogy ügyvezető váltás volt, átmeneti időszakot él a kft. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

101/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft 
2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2015. évi 
9 872  ezer forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor  polgármester 
   Czotter-Szukics Mónika ügyvezető igazgató 
 
2/ Napirendi pont: 
Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP – 1.1.1-15 ) Ipari parkok, 
iparterülteke fejlesztése pályázati felhívás keretében pályázaton történő indulásról és 
előkészítéséről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy a 
kerékpárút kerüljön ki belőle. 
A 60 millió Ft-os kötelezettségvállalásra azért van szükség, mert az is egy módja a területek 
megszerzésének.   
 
Virányi Balázs: szeretném kérdezni, hogy a III. ütemben szereplő villamosenergia ellátás 
kapcsán más alternatívák is megvizsgálásra kerültek e? Vagy egyértelműen az EON jött szóba 
a hálózatkiépítés kapcsán? 
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen helyzet áll fenn ha nem az EON tulajdonába 
kerülnek a vezetékek, hanem a SZIP Kft.-ébe. 
Mert ha a mienk lenne, akkor versenyképesebb villamos energia rendszerhasználati díjakat 
tudnánk biztosítani az esetleges befektetők számára. 
 
Huszár Gábor: a legideálisabb helyzet az lenne, ha a Kiswire mérnökei szerinti állapotot 
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tudnánk megteremteni, miszerint közvetlenül nagyfeszültséget tudjanak vásárolni.  
Egy-egy cég 10 millió forintokat tudna spórolni. 
De ha megnöveljük a ránk eső megyei TOP-os részt, és bevállalnánk önrészként, akkor azt az 
összes többi várostól kellene a megyének levonni. 
Ettől függetlenül van lehetőség a pályázat beadása után ilyen úton elindulni? 
 
Kocsis Zsolt: a pályázat keretében közműfejlesztési hozzájárulás került beállításra a villamos 
energia rendszer kiépítésére, kivéve a közvilágítást.  A közvilágítás az önkormányzat 
tulajdonába is fog kerülni. 
Pályázati szempontból vizsgáltuk az alternatívákat. Az EON kiépítené a rendszert, és akkor az 
ő tulajdonát képezné. Vizsgáltuk azt is, hogy mi lenne, ha mi építenénk ki, igaz, hogy a mienk 
lenne a rendszer, de a beruházási költség is magasabb. Ez a verzió az üzemeltetésnél is 
problémákat eredményezne. 
A keretösszeg kötött, így is nagyon át kellett gondolnunk mit tegyünk bele.  
 
Virányi Balázs: ha új hálózat lenne, nem kellene átadni. Nyílván kellene egy szakmailag 
megfelelő szervezet a működtetéshez, de kedvezőbb lehetőségeket tudnánk nyújtani a majdani 
betelepülőknek.  
 
Huszár Gábor: a Kiswire többek között az energiaárak miatt vitte el a nagyberuházását 
Csehországba. Akkor történtek számítások, hiszen a Kiswire egymaga annyi áramot használ, 
mint az egész OPEL.  
 
Fekete Tamás: teljes mélységig nem vizsgáltuk meg, érdemes tovább gondolni. 
Bizonyos teljesítmény felett van értelme a beruházásnak. Azt se felejtsük el, hogy az EON 
nettó költségen építi ki, de ha a mi cégünket hozzuk helyzetbe, akkora bruttó árral kell 
számolnunk és nem tudjuk az ÁFA-t visszaigényelni.  
 
Kocsis Zsolt: most nem kell konkrét műszaki terveket benyújtanunk. 18 hónapunk van a 
pályázat előkészítésére a támogatási szerződés aláírása után.  
Rendkívül rövid az idő, legkésőbb hétfőn be kell nyújtanunk a pályázatot.  
 
Virányi Balázs: úgy gondolom 5 nap alatt meg lehet ezt is vizsgálni.   
 
Huszár Gábor: most keretpályázatot kell benyújtanunk. A következő 18 hónapban  mindenre 
jut idő. 
 
Kocsis Zsolt: azt javaslom, hogy a pályázatot most mindenképp adjuk be. Akár a pályázaton 
kívül is megvizsgálhatjuk, hogy milyen irányba induljunk, ha nyerünk. 
 
Virányi Balázs: akkor javaslom, hagyjuk nyitva a lehetőséget.  
 
Huszár Gábor: de most a keretösszeget nem változtathatjuk meg.  
 
Szalainé Kiss Edina: úgy érzem ennek a vitának nincs értelme. A pályázatot ebben a 
formában be kell adni. Ha nyer a pályázat, ráérünk megvizsgálni a lehetőségeket. 
 
Dr. Haragh László: akkor fogalmazzuk meg, hogy kérünk erre kalkulációt, de a műszaki 
tartalomról most felesleges vitáznunk.  
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Virányi Balázs: én is ezt javasolnám.  
 
Huszár Gábor: rendben.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

102/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP-1.1.1-15) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás keretében 
pályázatot nyújtson be a szentgotthárdi ipari park alábbi fejlesztésére az előterjesztésben 
meghatározottak szerint: 
 
1.1.  Ipari park II. ütem területén: 

� járda kiépítése 
� autóbuszöblök és buszforduló kiépítése 

1.2.  Új iparterület kialakítása, III. ütem: 
� közlekedési infrastruktúra (út) kiépítése 
� közművesítés (víz, csatorna, áram, közvilágítás) 

 
2. A Képviselő-testület az új iparterület (III. ütem) kialakítása kapcsán felmerülő 

területvásárlási költségekre összesen 60 millió Ft pénzügyi keretet biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.  
 

3. A projekt tervezése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a közműkiépítések 
az Önkormányzat és a vállalkozások számára a leginkább ideális módon valósuljanak 
meg a projekt keretében. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. május 23. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
3/ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az óvoda tornaszoba bővítésére, felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és módosításokkal javasolja elfogadásra.  
Csak 150 millióra adhatjuk be a pályázatot, a fennmaradó részt elkülönítve kell kezelnünk. 
 
Kovács Márta Mária:  a 26 millió forintos keretet ebben a határozatban biztosítjuk, a további 
16 millió forintról majd a költsgévetési tárgyalásokkor kell gondoskodni..  
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Huszár Gábor: amenniyben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem ill. 7 igen – 0 nem  arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
 

103/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra Szentgotthárd 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SZEOB Játékvár Óvoda előterjesztésben 
meghatározottak szerinti komplex felújítására. 
 

2. A Képviselő-testület – az 1. pontban meghatározott projekten kívül - a SZEOB Játékvár 
Óvoda fejlesztéséhez további 26.647.200,- forintot biztosít az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére.  

 
3. A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor megvizsgálja 

annak lehetőségét, hogy – az 1. pontban meghatározott pályázati projekten kívül és a 2. 
pontban meghatározottakon túl – a SZEOB Játékvár Óvoda udvar átalakításának 
költségeit további 16.000.000,- Ft összeghatárig biztosítja-e az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésben. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. május 23. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
                Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 
 
4/ Napirendi pont: 
Egyebek 
 
Labritz Béla:  a Kethelyi út 23. előtt áthelyeztük a buszmegállót, most az árokba szállnak le a 
gyerekek, mert áll a víz.  
Rábatótfaluban, a Szvétecz Ernő utcában van egy áteresz és rács, borzalmas állapotban, a 
temető parkoló előtt pedig van egy másfélméter átmérőjű, 20 cm mély kátyú.  
Van e tudomásotok arról, hogy a Felsőpatak utca tönkre van menve, pedig tavaly lett 
megcsinálva? Kint van a súlykorlátozás tábla, mégis arra járnak mezőgazdasági gépekkel.  
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülés 9:33 
órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


