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Tárgy: Hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező
önkormányzati feladat. 2014. december 31. időpontig a Rendelőintézet Szentgotthárd
szervezte az ellátást, de addigra már jelentős gondok voltak az ügyelet megszervezésében. Az
akkori vezető ezt jelezte a városvezetésnek, az Önkormányzat több variáció közül - esetleges
béremelés (a helyi orvosok így sem vállalták), OMSZ – szel történt egyeztetés, kiszervezéssel
külső Szolgáltató – úgy döntött, hogy meghirdeti és külső szolgáltatóval kötött szerződés
alapján látja el a feladatot. A kiszervezés melletti legfontosabb érv az volt, hogy garantálja az
orvosok folyamatos rendelkezésre állását, megoldva ezzel a helyi ügyeleti ellátás
megszervezésének legfontosabb problémáját.
A nyílt közbeszerzési eljárás során az országban bármely szolgáltató nyújthatott be ajánlatot.
Az eljáráshoz a kistérség 14 községi önkormányzata is csatlakozott. Az Önkormányzat a
szolgáltatási szerződést az egyetlen ajánlattevővel, a Morrow Medical ZRT-vel kötötte meg,
aki 2015. január 1. időponttól látja el az ügyeleti feladatot Szentgotthárdon és a térségben. A
munkájukról készített tájékoztatót azóta évente megtárgyalta a Képviselő-testület.
A szolgáltatás díja egyrészt közvetlenül az OEP/NEAK által biztosított támogatás, másrészt a
szolgáltatás díjának az OEP/NEAK által kapott támogatáson felüli, önkormányzatok által
finanszírozott rész. Ez utóbbi
2015. és 2016. évben 1.338.000.-Ft /hó
2017. évben 1.804.400.-Ft/hó
2018. évben 1.943.200.-Ft/hó
2019. évben 2.082.000.-Ft/hó volt.
Az önkormányzatok által fizetett részt Szentgotthárd város és a környező 14 település
lakosságszám arányosan biztosította az éves költségvetésben.
Az első szerződésben megállapított támogatási összeg emelésére, egyben a 2017. évi
szerződésmódosításra azért volt szükség, mert az orvosi bérek jelentősen megemelkedtek
országosan is, mely kihatott a környező településekre, kórházakra is és félő volt, hogy az
ügyeletet ellátó orvosok máshol vállalnak ügyeletet.
A Morrow Medical ZRT-vel kötött Szolgáltatási Szerződés 5 év elteltével, 2019.
december 31. időponttal lejár.
A kérdéssel már régebb óta foglalkozunk, körbejártunk lehetséges változatokat és
egyeztetéseket is folytattunk, amelynek végén úgy látjuk, hogy továbbra is – 2020. január 01.
időponttól is – külső szolgáltatóval lehet ellátni ezt a feladatot. (A helyi orvosok közül csak
egy vállal ügyeletet, a többiek nem motiváltak az ügyeleti feladatok ellátására különböző
okok miatt.)

Az ügyelet finanszírozására az elkövetkező években várhatóan többet kell az
önkormányzatoknak fordítani, mert időközben a szakalkalmazottak, ápolók és asszisztensek
bére is többször emelkedett.
A szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelynek végén hozzávetőlegesen 3 hónap múlva – rendelkezhetünk aláírt szolgáltatási szerződéssel a
következő 5 évre nézve. A Képviselő-testület jelen döntését követően a kistérségi községeket
is részletesen tájékoztatjuk az eljárás indításáról és annak feltételeiről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hétközi és
hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében tárgyban
közbeszerzési eljárást folytasson le az Önkormányzat a szolgáltató kiválasztására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2019. július 23.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: II. sz. Fogorvosi körzet fogászati készülék beszerzése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A II. sz. felnőtt fogászati körzet fogorvosa Dr. Bedics Katalin azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a jelenleg már 17 éves fogászati gépét szeretné lecserélni. A
költségvetés tervezéskor az igény már ismert volt, a 7/2019. sz. határozat 3/ pontjában a
Képviselő-testület a fogorvosi berendezés beszerzésének lízingelt változatát támogatta is
azzal, hogy ehhez 4 millió Ft-ot a költségvetés tartalék terhére már 2019-ben biztosít.
A lízing biztosítása kapcsán megkeresett számos bank közül tényleges ajánlatot végül csak a
Merkantil Bank adott. Az ajánlatadás kapcsán fény derült arra, hogy a lízing pénzügyi
konstrukció igénybevételéhez ugyanakkor kormányengedély szükséges.
A Pénzügy újra áttekintette az Önkormányzat költségvetését és úgy látja, hogy a
tervezett 4 M Ft feletti összeg, azaz a 3.494.026,- Ft is rendelkezésre áll már idén: lehetőség
lenne a lizing konstrukció nélküli egyszerű adásvételre is.
A MODENT Kft. ajánlata (DIPLOMAT CONSUL DC 180 fogászati kezelőegység) teljes
felszereléssel, 1 év teljeskörű + plusz 1 év (ebben az évben a kiszállás és a munkadíj fizetős)
alkatrész garanciával mindösszesen bruttó 7.494.026,- Ft. Az ajánlat augusztus 28-ig
érvényes (lásd: 1. sz. melléklet).
HATÁSVIZSGÁLAT:
1.

Mi indokolja, miért szükséges?
A II. sz. Fogászati körzet fogászati készüléke 17 éves, az elmúlt években egyre
többször hibásodott meg a gép, melynek karbantartása évről évre több finanszírozást
igényel.

2.

Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A 2019. évi költségvetésben 4 M Ft-ot a tartalékban terveztünk, de a fennmaradó
összeg is - a jelenlegi költségvetést áttekintve - rendelkezésre áll.

3.

Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Az új gép megrendelésével, beszerzésével az eddigi karbantartási költségek várhatóan
csökkennek.

4.

Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.

5.

Mi történik a fentiek elmaradása esetén?

A 17 éves gép elavult, elhasználódott, egyre többször romlik el, egyre fontosabb
alkatrészek hibásodhatnak meg, melyek cseréje egyre több és több finanszírozást
igényel, és emellett a betegellátás sem folyamatos.
6.

Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Az előterjesztés, a közbeszerzési bizottság előterjesztése, megrendelés, a szerződés
megkötésének ügyintézése illetve a pénzügyi utalás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 7/2019. sz. képviselőtestületi határozat 3/ pontjában foglaltakat módosítva - a II. számú Felnőtt Fogorvosi körzet
fogászati eszközbeszerzését (DIPLOMAT CONSUL DC 180 fogászati kezelőegység)
támogatja és ehhez a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja a teljes adásvétel
összegét, azaz mindösszesen (bruttó) 7.494.026,- forintot.
Határidő. azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2019. július 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. Melléklet

Tárgy: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi
Tagintézményének elhelyezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye elhelyezésében
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 173/2014. számú határozata alapján támogatta a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében
(9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) kerüljön
elhelyezésre, azzal, hogy a bérleti jogviszony határozott ideig, 2014.09.01.- 2015.06.30-ig jön
létre, mely legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, a használat során felmerülő
rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli, az ingatlan használatáról külön megállapodás köt az
érintett két fél.
A Tagintézmény nemcsak 2016. június 30-ig használta az intézményt, hanem egészen 2019.
június 30. időpontig.
FEJLEMÉNYEK:
Június végén a tagintézmény kiköltözött a volt gondozóház épületéből, a tulajdonukban
lévő eszközöket, tárgyakat ideiglenesen a Széchenyi István Iskolában helyezték el.
A Szombathelyi Tankerületi Központ többször kérte az Önkormányzat segítségét a
feladatellátás érdekében megfelelő helyiség biztosítása ügyében. Az Önkormányzat és a
Tankerület ezért többször megbeszélést is tartott, megtekintették a részünkről ajánlott
lehetőségeket: a Kollégium hátsó (munkásszálló) épületét, a Széchenyi István Általános
Iskola egy szárnyrészét és a Rákóczi út 5. sz. alatt található tetőteret. (Utóbbiból 2014-ben az
akkori Szakszolgálat azért költözött el, mert a feladatellátáshoz nem találták elegendőnek és
megfelelőnek az akkor használt két helyiséget, nem akadálymentesített az épület.)
Tájékoztatásul el kell mondani, hogy a Rákóczi út 5. sz. alatt található tetőtérben 1 nagy
terem és két kisebb helyiség van.
- s nagytermet az EFI különböző csoportjai és a város egyes civil csoportjai használják
– babaringató, jóga, gerinctorna stb. - pénteket kivéve a hét napjain.
- a kisebb helyiségben (ezt régebben használta a Szakszolgálat fejlesztésre) ma már az
EFI tároló helyisége eszközei számára és egyben a takarítónők pihenő-és öltöző
helyisége,
- a másik kisebb helyiség az orvosi ügyelet gépkocsivezetőinek pihenő szobája.
- a tetőtérben található egy közös mosdó és WC helyiség és az ügyeleti asszisztensek és
gépkocsivezetők számára egy zuhanyzó helyiség.

A Pedagógiai Szakszolgálat most ismét úgy látja, hogy a tetőtérben tudnának dolgozni, ha
minden helyiséget használhatnának, továbbá a nagy terem megosztásával 2 helyiséget
alakítana ki, illetve külön személyzeti mosdó-WC-t és kliens mosdó–WC-t alakítana ki
az Önkormányzat.
A fenti elképzelés további megoldandó feladatot állít elénk:
a civil csoportok eddigi programjaikat megtartása, a takarítónők elhelyezése, az EFI
eszközeinek tárolására helyiség biztosítása
Mivel az ügyelet kiszervezett , ezért nem biztos , hogy célszerű a számukra biztosított
helyiséget másnak is átadni ( költségek elszámolása miatt), illetve pénteken munkaidő
fedés is lehetséges – ezt a kérdést rendezni kell.
A Tankerület álláspontja szerint a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé a Tankerület
számára, hogy idegen ingatlanon értéknövelő beruházást végezzen, ezért az átalakítás/felújítás
költségeinek biztosítását az Önkormányzattól kérik.
A Városüzemeltetési iroda felmérte az átalakítással kapcsolatos munkálatokat és azok várható
költségeit:
Felmérésünk alapján az előterjesztésben részletezett átalakítások, felújítások várható
bekerülési költsége bruttó 3.820,- eFt, amely az alábbi munkálatok elvégzését jelentené:
 cca. 20,00 m2 új válaszfal építése, 1 db új beltéri ajtóval (nagyteremből egy
irodahelyiség leválasztása)
 Új válaszfal glettelése, festése (cca. 40 m2), meglévő helyiségek felújító festése (cca.
250 m2)
 Villanyszerelési munkák (új helyiségnél szerelés, meglévő helyiségek felülvizsgálata)
 Meglévő mosdó-wc helyiségben (leendő kliens mosdóban) szaniterek cseréje, sérül
csempe burkolat javítása
 Meglévő zuhanyzó-öltöző helyiség átépítése személyzeti mosdóvá (wc-mosdó
beépítése, meglévő szaniterek cseréje stb.)
Megjegyezzük, hogy az ingatlan tetőtéri része jelenleg nem akadálymentesített csak a
földszinti rész érhető el akadálymentesen, illetve működése során esetlegesen felmerülő egyéb
hatósági előírásokkal nem számoltunk.
Mint ismeretes, a Széchenyi István Általános Iskolát az Önkormányzat vagyonkezelésbe
átadta a Tankerületnek, melyben - ha szükséges - kismértékű átalakítást (válaszfalépítés)
közvetlenül végezhetne is, amennyiben oda kerülne elhelyezésre a Szakszolgálat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat kérelmét támogatja, mely alapján a feladatellátáshoz térítésmentesen helyet

biztosít a Szentgotthárdi Tagintézménye számára a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. tetőtér
alábbi helyiségeiben: határozatlan ideig, 6 hónapos felmondási idővel. A használat során
felmerülő rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli. Az ingatlan használatáról külön
megállapodást kell kötni az Önkormányzattal.
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az átalakításról haladéktalanul tájékoztassa a
helyiségeket jelenleg használó szervezetek vezetőit
Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: legkésőbb 2019. augusztus 23.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési
irodát, hogy a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. sz. alatt a szükséges, a jelen előterjesztésben
felsorolt legszükségesebb átalakítási munkálatokat végeztesse el. Ennek költségeire
legfeljebb …… Ft összegben biztosítja.
Határidő: azonnal, munkálatok elvégzésére legkésőbb: 2019. szeptember 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Határidő : azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2019. július
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: 5. Szentgotthárdi
Támogatási kérelem

Művészeti

Szabadnapok

2019.

–

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
W. Horváth Tibor, a Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok koordinátora és főszervezője
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az 5. Tájidegen Művészeti Szabadnapok
programsorozathoz anyagi támogatást nyújtson (lásd: 1. számú melléklet).
Az elmúlt 4 évben a kortárs művészeti szférában Szentgotthárd nevét igyekeztek köztudatba
hozni. Ma Magyarországon, aki követi a kortárs művészetet vagy saját maga is alkotó, szinte
biztos, hogy hallott Szentgotthárdról és arról a tényről, hogy minden évben a „szakma
krémje”, feltörekvő ifjabb alkotókkal együtt jelen van ebben a városban. Idén a Műcsarnok fő
kurátora is részt vesz a rendezvényen, sőt, Magyarország legnívósabb szakmai lapjában az
ARTMAGAZIN-ban írni is fog az eseményről.
A program megvalósítása anyagi nehézségbe ütközött, 1.000.000 Ft hiányzik. 35%-ban
önerőből, másrészt 20%-ban a helyi vállalkozások, cégek támogatásából tervezik fedezni a
hiányzó összeget. A fennmaradó 45 %, azaz 450.000,- Ft előteremtéséhez kérik az
Önkormányzat segítségét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni szíveskedjen.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Ötödik alkalommal szeretnék megrendezni a Tájidegen Művészeti Szabadnapok
programot, amelynek költségeit nem tudják önerőből fedezni. Az öt egymást követő
év amikor ez a rendezvény megvalósul már szinte hagyománynak számít és bár ez egy
szűkebb réteg műfajának tekinthető, de fontosnak tartjuk, hogy Szentgotthárdon
megvalósuljon.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Külön pénzügyi forrást erre nem állított be a 2019. évi költségvetésében az
Önkormányzat. Csak más területről lehet elvonni ezt az összeget – amennyiben a
támogatás mellett döntünk.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns, hiszen egyszeri támogatásról szól. Tekintettel arra, hogy a támogatásról
tételesen el kell számolni, így az Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak
rálátása van az adott összeg felhasználására – így, ha nem számolnak el vagy a
támogatást nem arra használják fel amire kapták, a visszafizetés terhe mellett a
következő évben nem kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból
fenntartható.

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A rendezvény egyáltalán nem, vagy csak részben valósul meg.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.

Határozati javaslat:

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete W. Horváth Tibor 5.
Művészeti Szabadnapok megszervezésének támogatására irányuló kérelmét ………. Fttal támogatja a ……………. keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete W. Horváth Tibor 5.
Művészeti Szabadnapok megszervezésének támogatására irányuló kérelmét nem
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2019. július 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet

Kérelem!
5. Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok 2019
Hosszú távú stratégiai partnerség Szentgotthárd város művészeti és turisztikai fejlődéséért.
A program koordinátora és főszervezője: W. HORVÁTH TIBOR
Tisztelt Képviselő Testület!
Az 5. Tájidegen fesztivál (2019.08.12-18.) megvalósításához szükséges anyagi támogatás
kérelmével fordulok önökhöz.
Az elmúlt 4 évben a kortás művészeti szférában Szentgotthárd nevét igyekeztünk köztudatba
hozni.
Ma Magyarországon, aki követi a kortárs művészetet vagy saját maga is alkotó, szinte biztos,
hogy hallott Szentgotthárdról és arról a tényről, hogy minden évben a szakma krémje, feltörekvő
ifjabb alkotókkal együtt jelen van ebben a városban.
Mi sem Bizonyítja jobban az esemény relevanciáját, mint az, hogy idén a Műcsarnok fő kurátora
is részt vesz a rendezvényen, sőt Magyarország legnívósabb szakmai lapjában az ARTMAGAZINban írni is fog az eseményről.
A megvalósítás anyagi nehézségbe ütközött, a költségvetésünkből a létrehozáshoz 1 000 000 Ft
hiányzik.
Ezt most 35%-ban önerőből, másrészt 20%-ban a helyi vállalkozások, cégek támogatásából
tervezzük fedezni.
Célunk a hiányzó összeg 55% százalékát elérni.
A hiányzó összeg 45 %, azaz 450 000 Ft, ehhez szeretnénk a város segítségét kérni.
Bízunk a város hozzájárulásában és a Képviselő testület támogatásában, hogy a program
Jubileumi évében is létre tudjon jönni és ezáltal is öregbítse Szentgotthárd és a térsége hírnevét.

Továbbra is művészeti hitvallásomban és kultúra katalizátori szerepkörömben elkötelezett
vagyok Szentgotthárd város irányába.
w. Horváth Tibor

2019. programterv:
-

-Az egy hetes Művészeti táborban Munkácsi Díjas Művészek tartanak nyilvános, ingyenes
workshop-okat a művészet minden területéről (film, zene, színház, festészet,
performance)

-

-A fő helyszín a Barokk templom pince rendszere és az előtte lévő tér, ahol a szürke szét
grefitizett beton tám falat, Munkácsy Díjas művészek tervei alapján szeretnénk lefesteni
a templom és a barokk kerthez méltó módon. A grafikai terveket annak kiválasztása után
kommunikáljuk a Polgármesteri Hivatallal és jóváhagyás után kezdődik meg a munka.

-

-A Kompánia és az M1M színházi társulat párhuzamosan dolgozik a tábor alatt, aminek a
végén nyilvános bemutatója lesz a csütörtöki és a pénteki napon.

-

-HONG KONG tematikájú kiállítás nyílik a Templom Galériában több ott dolgozó
művésszel.
Megnyitó szerdán 7 órakkor

-

-Nagy színpadi produkciók: Ferenczi György és a Rackajam, Mediacubes, Pastorz,
Sleeping Heroes

-

Művészkenu túra a Rábán.

-

-Ideiglenes installáció építése a tábor alatt, az önkormányzattal egyeztetve a barokk
kertben kihelyezésre kerül.

A Tábor alatt Szimpóziumot tartanak:
- A műcsarnok vezető kurátora: Fazakas Réka
- A MOME Media Design Professzora: Tasnádi József
- A MOME Media Design Professzora: Szirtes János
- Oszkai Péter influencer

Meghívott alkotók, a városban interaktív munkákat létrehozó művészek:
- -Wahorn András (Munkácsy Díjas művész)
- -Kocsi Olga (Derkovits ösztöndíjas művész)
- -Váczi Lilla (Derkovits ösztöndíjas művész)
- -Szirtes János (Munkácsy Díjas művész)

-

-Lukács Máté fotográfus
-Igor Buharov filmrendező
-Salamon Júlia kurátor és művészet történész
-Shrek Mo (Hong Kong-i fotó művész)
-Vincze Márton media designer

2018-as év összegzése:
A tavalyi évhez hasonlóan egy, a város rég nem használt terét hívtuk újra életre. A
Buszpályaudvar színházi helyzetbe került, nem is akármilyen helyzetbe:
A Kompánia Színházi Társulattal partnerségben Magyarországon is unikálisnak mondható
előadást láthattunk, ami évről évre egyre népszerűbb a helyiek körében. Tavaly csak ezen a
programunkon több mint 100 részvevőnk volt.
Összesen 50 meghívott művész és közel 30 táborozó fiatal mozgatott meg az 5nap alatt közel
600 érdeklődőt.
Megmutatjuk a város nem használt tereiben a potenciát, a város nem az épületeitől vállik élővé,
hanem a rendezvényeitől és az aktív városi részvételtől.
A fesztivál, habár művészeti és mondható ez rétegrendezvénynek, mégis a különlegességétől
vállik érdekessé az ide látogatóknak.
A máriaújfalusi tavon egy dokumentált beszélgetést folytattunk napjaink legismertebb magyar
művészeivel, művészkenu túrát tartottunk a Rábán és még számos olyan programot tettünk a
legfrekvenáltabb helyeken, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni.
Aktivizálás, helyzetbe hozás és városi jelenlét, mind nagyon fontos szempont volt a szervezésnél.
A tavalyi évben tett ígéretem miszerint Szentendrei művészek Szentgotthárdra, mint pihenésből
és alkotásból haza járnak majd, az idén maradéktalanul bekövetkezett.
A szentendrei Vajda Lajos Stúdióval közösen elindított Szent End Go program (hosszútávú
kulturális csereprogram Szentendre és Szentgotthárd művészei között)
Olyan szakmai grémiumot hozott Szentgotthárdra, mint a VLS stúdió Expedíció című
videóművészeti kiállítását, művészeit, az egykori Bizottság zenekar tagjait, A jelenkor feltörekvő
Szentendrei zenészeit, performereit, a kortárs színház nagyjait, a művészeti egyetemek
professzorait, külföldi zenekarokat, djket, vizuális szakembereket, képzőművészeket.
Olyan ismert filmrendezők, alkotók, zenészek, képzőművészek is eljönnek, mint Bukta Imre is,
akiket csak a kíváncsiságuk vonz a Tájidegenre, nem is a meghívás.
Az, hogy Szentendrén a képzőművészet magyar fővárosában nagy valószínűséggel már minden
alkotó, kultúra szervező hallott Szentgotthárdról és szívesen látogatna vissza, illetve jönne el a
közeljövőben azt ezeknek az eseményeknek köszönhetjük.
Idén 5 évesek leszünk!
Jubileum!
A terveim között szerepel idén, az 5 év távlatából egy olyan könyvet, kiadványt létrehozni,
amiben Szentgotthárd kulturális életéről és a Tájidegenen részt vett művészekről, az ő
Szentgotthárdi benyomásairól olvashatunk, szakmailag és lokálisan is érdekes kötet két részből
áll a Templom Galéria 6 évének programjai, és a Tájidegen kultúra és városalakító szerepéről.
Idén új helyszín keresés, és a minőségi szélesebb látogatói közeget megcélzó programok
létrehozásán dolgozunk.
Közösen, lokálisan tudunk igazán erősek lenni és fejlődni, az eddigi összefogás és nyitottság is ezt
bizonyítja.
Helyi vállalkozók, cégek támogatása mellett a továbbiakban is számítunk a város anyagi
támogatására és egyéb együttműködésre ezzel a programmal kapcsolatban.

2018-as Művészeti Szabadnapok média tár:
-Az eddigi programokról a fesztivál oldalán találhatóak információk:
http://tajidegen.hu/
-2018. évi összefoglaló videó:
https://www.youtube.com/watch?v=bfjWn2Nv4io
-főbb cikk az eseményről:
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muveszeti-szabadnapok-szentgotthardon-aziden-immar-negyedszer-2325317/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15650/ricsardgir_tapasztalt_ecsetek_ef_zambo_happy_
dead_band-holnap_ke/
-főbb cikk a tevékenységemről:
https://24.hu/kultura/2017/11/03/szaraz-tonak-nedves-partjan-buvar-az-ures-medenceben/

-facebook oldal:
https://www.facebook.com/tajidegen/

w. Horváth Tibor
+36307471210 / w.horvathtibor@gmail.com / tajidegen@gmail.com

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. augusztus 1-jei rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Áder János köztársasági elnök úr 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13.
napjára tűzte ki, ez alapján a Nemzeti Választási Bizottság is ugyanerre a napra tűzi ki a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint a
helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (2019.
szeptember 1.) választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy
szavazással dönt a képviselő-testület (Ve. 25. §)
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a helyi választási bizottság választott tagjának
megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig tart.
A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja, hogy a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság legalább három tagból áll.
A Ve. 17. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottságnak csak a településen, közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz
tartozó bármely településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet tagja.
A Ve. 17. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az
országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja az előbbieken túl párt tagja, a
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével,
állami vezető.

A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása
előtt írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A
választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles
haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével,
továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.
A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását követő 5 napon belül esküt vagy
fogadalmat tesz a polgármester előtt. A választási bizottság tagja az eskü- vagy
fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. A választási bizottság – tagjai megválasztását
és eskü- vagy fogadalomtételét követően – alakuló ülést tart. A választási bizottság az alakuló
ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az
elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
A helyi választási bizottság főbb feladatai:
- dönt a polgármester-, az egyéni listás és a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek
nyilvántartásba vételéről;
- jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát;
- dönt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, továbbá minden
olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás vagy a polgármester- vagy a települési
nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik;
- ha a kifogásnak helyt ad, a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét
megsemmisíti és megismételteti, a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a Veben foglalt egyéb kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat;
- megszámlálja azon nemzetiség települési, területi listás és országos listás szavazólapjait,
amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a településen;
- megállapítja a polgármester-, az egyéni listás és a települési nemzetiségi önkormányzati
választás eredményét;
- kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet,
- kitűzi a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását, és
megállapítja annak naptár szerinti határnapjait;
- a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv
döntését.
A helyi választási bizottságba javasolt személyek megválasztásuk esetén vállalják a
megbízatást, és írásban nyilatkoznak arról, hogy velük szemben nem áll fenn
összeférhetetlenség.
Az előterjesztés megírásakor még egyeztetés alatt áll a teljes névsor, így most csak azokat
írtuk be, akik már biztosan igent mondtak a felkérésre. A testületi ülés napjáig a teljes névsort
előterjesztjük. A bizottság összeállításakor a korábbi tagokból indultunk ki, akik közül van aki
biztosan nem vállalja, vannak, akiket még nem tudtunk elérni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a
határozati javaslatban foglaltak szerint válassza meg!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Helyi
Választási Bizottságának tagjává megválasztja

….,
….
Csomós Dávid Szentgotthárd, Zsidai utca 50.
Dr. Pintér Evelin Szentgotthárd, Rákóczi u. 4.
szám alatti lakosokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
póttagjává
…
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Szentgotthárd, 2019. július 29.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző, HVI vezető

Tárgy: Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2019. augusztus 1-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Bátonyi Richárd ügyvéd, a Magyar Állam nevében az 1. sz. mellékletben található
levélben
fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2. sz. mellékletben található
„Megállapodás ingatlan ideiglenes használatáról” szóló dokumentumhoz kéri a Testület
aláírását:
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett
kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területnagyságú ingatlan a 3. sz. mellékletben található
kisajátítási vázrjaz szerint megosztásra kerül. A kisajátítási vázrajz szerint létrejövő
szentgotthárdi 0237/9 hrsz-ú, 1421 m2 területű ingatlan országos közúttá történő minősítést
követően a Magyar Állam tulajdonába kerül térítésmentesen a kérelemben is hivatkozott
törvény alapján. Most a jelenlegi megállapodás alapján az önkormányzat felhatalmazza a
használót (Magyar Állam nevében eljáró szervezetet NIF ZRT-t), hogy az ingatlanrészt
használatba vegye, s a kivitelezéshez szükséges munkálatokat elvégezze, valamint az ügyvédi
irodát felhatalmazza arra, hogy helyette és nevében a közlekedési hatóságnál a helyi közút
országos közúttá történő átminősítése érdekében későbbiekben eljárjon stb. (Megállapodás 9.
pontja).
A tulajdonba adásról külön megállapodás fog készülni a feltételek teljesülésekor
(megállapodás 10. pontja)
Mindezek alátámasztására az ügyvédi levél a következőket írja:

A közúti közlekedésről szóló Tv. szerint:
(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi
terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a 29. §, valamint a 46/A. § szerint
hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút
és magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve
településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút helyi
közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, az állami vagy

önkormányzati tulajdonú magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről
határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt követően az utak tulajdonjogának egymás javára helyi és országos közutak esetén - történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson
való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek. Amennyiben a közlekedési hatóság állami
tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon
megépített utat országos közúttá minősít, vagy akként helyez forgalomba az érintett ingatlan
tulajdonosa és országos közút esetén a magyar állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút
esetén a helyi önkormányzat a közút tulajdonjogának átruházására köteles - az ingatlannyilvántartáson való átvezetésére alkalmas - megállapodást kötni, és köteles azt átadni és
átvenni. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.
Az M8 projekt kiemelt állami beruházás, Szentgotthárd számára nagyon fontos, hogy
elkészüljön. A teljes megvalósításhoz több változtatás is szükséges a beruházás előtt
kialakított állapotokban – ennek egyik eleméről szól ez az előterjesztés. Kérem a határozati
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett
kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területű ingtalanából az előterjesztés 3. sz. melléklet
szerinti kisajátítási vázrajz és területkimutatás alapján létrejövő 0237/9 hrsz-ú, 1421 m2
területű ingatlanrészre vonatkozó, előterjesztés 2. sz. mellékletében található ingatlan
ideiglenes használatáról szóló megállapodás megkötéséhez.
Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd 2019. július 16.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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