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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-16/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án            

11: 50 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 városüzemeltetési vezető,  

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 

Távol vannak :  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Császár Tamás Szentgotthárdi Tankerület vezetője, 

    Hirnök József a Magyarországi Szlovének Szövetségének  

    elnöke,  

    Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, 

    Dusan Snoj a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, 

    Molnár Piroska a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

    intézményvezetője. 
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 Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 

 

A napirendek előtt aláírasra került sor. Hirnök József, Huszár Gábor, Ropos Márton és 

Molnár Piroska Együttműködési Megállapodást írt alá, mely az Országos Szlovén 

Önkormányzat, a Magyarországi Szlovánek Szövetsége és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata valamint a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum között köttetett. 

12:24 órakor folytatódik az ülés. 

 

Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Nyári diák-étkeztetés bizotsítása.„ 

című előterjesztést. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület 

 „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának 
ellátása.” 

 „ Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Váors Közoktatásáért Díjra.”,  

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” 
díjra.” , 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja.” kitüntetésre.”, 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Város Közszolgálatáért” Díjra .„, 

 „„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére 
javaslat.” valamint, 

 „„ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére 
javaslat.” 

című előterjesztéseket. 

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

 

105/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Nyári diák-étkeztetés biztosítása.” című előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett javaslatok közül 

nem veszi fel a nyílt napirendi pontok közé  a „Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatási kérelme.„ című előterjesztést. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

  „A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2015. évi üzleti terve” 

 „ A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői ( intézményvezetői ) beosztásának 
ellátása.”  

 „ Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.” 

 ” Kitüntetési javaslat a „ Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásért” 

díjra”   

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja „ kitüntetésre.”  

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Város Közszolgálatáért” Díjra.” 

 „ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat.” 

valamint, 
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 „ Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat. 

 

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 / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

  

2./ Napirendi pont: 

A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 

Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új 

lakások építésének lehetőségeiről. 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. A 

Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának lehetősége. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 
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Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének 

megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges közösségi tér 

kialakítása a város fiataljainak részére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Nyilatkozat a köznevelési intézmény (SZOI) további működtetéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Együttműködési megállapodás. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és útfelújításokra. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

7./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

8./ Napirendi pont: 

Rábatótfalui SE Kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

9./ Napirendi pont: 

Sportbarátok Egyesülete kérelme – 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

10./ Napirendi pont: 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

11./ Napirendi pont: 

A helyi környzetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

12./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ ingatlan értékesítésének kérelme.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

13./ Napirendi pont: 

Zsidai terület ügy. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 



6 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1.u. 2.. szám alatti , 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

15./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakők lakbér és közös költség, 

valamint vízdíj hátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

16./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő –és Településfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója. ( SZET 

Kft.)  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

17./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok tagságának megszüntetése, új tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

18./ Napirendi pont: 

Nyári diák-étkeztetés biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / 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. 

Április 29-én a III. Béla Szakképző Iskola ballagási ünnepségén vettem részt. 

Május 2-án a Vörösmarty Mihály Gimnázium ballagási ünnepségére mentem. 

Május 4-én a Kolostorépület alatti pince feltárásán vettem részt, majd Kollár Csabát 

fogadtam. Később Kovács Tiborné óvodavezetővel tárgyaltam.  

Május 5-én a Refektóriumban tartott „Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” című konferencia 

résztvevőit köszöntöttem. Ezúton is szeretném megköszönni mind az előadók 

közreműködését, mind pedig a szervezők munkáját, amelyet a konferencia sikere érdekében 

végeztek.  

Május 6-án a Refektóriumban tartott Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen c. könyv 

bemutatóját rendeztük meg. Áder János köztársasági elnök urat fogadtam, aki a hulladékégető 

elleni fellépésért átvette a „Szentgotthárd Város Díszpolgára” kitüntető címet.  

 Május 7-én Budapestre mentem, ahol az MTVA vezérigazgatójával tárgyaltam a 

Szerelmesek Fesztiváljával kapcsolatban. Utána a Takarékbank és a Gránit Bank vezetőjével 

találkoztam. 

Május 8-án a Vadásztársaság elnökét fogadtam, ezt követően Sanca Gézával egyeztettem, 

majd Áder János kabinetfőnökével Felsőszölnökre mentem. 

Május 11-én Palotás Zoltánt fogadtam az ÖKO Energia Program Kft-től, majd a Csákányi 

László Filmszínházban tartott riasztási gyakorlatra mentem. 

Május 12-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyzővel és Kovács Gábor gondnokkal Budapestre utaztam, 

ahol a Szépművészeti Múzeum raktárhelyiségében tartott Refektóriumhoz tartozó búrokat, 

lambéria részeket tekintettük meg, majd az Uránia Filmszínházban tartott Szerelmesek 

Fesztiválja sajtótájékoztatójára mentünk. Szíves figyelmükbe ajánlom az egy hónap múlva 

megrendezendő, országosan is egyedülálló fesztiválunkat! A programokról, játékokról 

tájékozódhatnak a www.szerelmesekfesztivalja.hu oldalon, illetve a Fesztivál Facebook 

oldalán! 

Május 13-án Németországi testvérvárosunkba, Walldürnbe utaztam Kardosné Kovács Márta 

képviselő asszonnyal, Dömötör Sándor képviselő úrral, Ilyésné Dr. Fetter Anna 

településfejlesztési ügyintézővel, Papp Bálint pályázati ügyintézővel és Farmasi Albert 

gépjárművezetővel. Velünk tartott a fürdő igazgatója és két alkalmazottja is.  

A Közútfejlesztési Gyűlésen szombathelyen Fekete Tamás városüzemeltetési vezető vett 

részt. 

Május 15-én a Vasivíz Zrt.  Közgyűlésen Virányi Balázs képviselő úr vett részt. A TESZEDD 

Mozgalmon Labritz Béla alpolgármester úr képviselte a várost, Körmenden, az Ápolók 

http://www.szerelmesekfesztivalja.hu/
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Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepségen Lábodi Gábor képviselő úr vett részt és 

köszöntötte a két szentgotthárdi kitüntetettjét. Ezúton is gratulálunk. 

Május 16-án tiszteletemet tettem a Vas Megyei Mentőnapon. 

Május 18-án Fodor Istvánt a Vas Megyei Tankerület vezetőjét fogadtam. 

Május 19-én  délelőtt a Zogarija iskolák közötti sportesemény megnyitójára mentem, majd 

délután a Nagyteremben tartott Hivatalos Menetrend egyeztetésen vettem részt, majd még 

aznap Budapestre utaztam. 

Május 20-án délelőtt Budapesten tárgyaltam, majd utána Pécsre utaztam. A megismételt 

Vasivíz Közgyűlésen Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 

Május 21-én a Jakabházi részönkormányzati ülésre mentem. 

Május 22-én Bangó Ernő tervezőt fogadtam, majd Jose Gricar urat Szlovéniából. 

Május 26-án az Őrségi Nemzeti Park által szervezett rendezvényen vettem részt, ahol a 

magyar, szlovén és osztrák köztársasági elnökökkel találkoztam.  

Aznap ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottságunk.  

Május 27-én Reggel RÉGIÓHŐ Taggyűlésre mentem. 

Aznap a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság, valamint az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága is ülésezett.  

Sportesemények:  

Stadionon Kívüli Szenior Atlétikai Számok Európa Bajnokság - Olaszország 

Somogyi Gábor a Sinergy Fitness Szentgotthárd versenyzője rendkívül sikeresen szerepelt az 

első Szenior Európa Bajnokságán, ugyanis a félmaraton versenyszámban 6. helyet szerezte 

meg a a 62 fős mezőnyben, míg a 10 km-es távon az előkelő 11. pozícióban ért célban a 

grosettoi EB-n. 

Telekom Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntők 

Az V-VI. leány és fiú korcsoportokban Vépen rendezték a országos döntőt. Már az hatalmas 

siker, hogy a 4 vas megyei induló csapatból 3 szentgotthárdi (III. Béla fiú és lány csapatai 

illetve a VMG fiú csapata). Az eredmények is szépre sikeredtek miután a fiúknál a Bélás 

diákok a 4. (Felkészítő: Némethy Zsolt) míg a gimnazista fiúk a 10. (Felkészítő: Pável 

Tamás) helyezést szerezték meg a 20 csapatos mezőnyben. A lányok a 9. pozícióval 

gazdagodtak (Felkészítő: Dömötör Tamás) 

A III-IV korcsoportos leány és a II. korcsoportos fiú döntőt Fonyódligeten rendezték, ahol a 

lányok végig nagyszerű játékkal a végén büntetőkkel alulmaradva ezüst érmet szereztek, a 

FTC utánpótlás csapatára épülő budapesti iskolával szemben (Felkészítő tanár: Császár-

Bartakovics Csaba). A II. korcsoportos fiúk szereplése is dicséretes ők a 9. pozíciót szerezték 

meg (Felkészítő: Pável Tamás, edző: Kovács Csaba), mellyel a dunántúli iskolák tekintetében 

ők szerepeltek a legsikeresebben.  

  
A polgármester szabadsága: 

2015. április: 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.05.18.- 2015. 05.22. – 5 nap - 

2015. május  hó:  

A polgármester szabadságolási ütemtervében 2015. május 18-tól 22 -ig 5  nap szabadság lett 

 ütemezve.  Ettől eltérően a szabadságot nem vettem ki. Remélhetőleg a következő 

hónapokban nem így lesz.  

 

Dr. Sütő Ferenc: az ülés elején ünnepélyes pillanatnak lehettünk tanúi, örömteli, hogy ilyen 
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együttműködés van a város és a térség szlovénjei között. Hiányérzetem van, jó lettv olna látni 

a megállapodás szövegét. Sajnálatos számomra az is, hogy ennek az ünnepélyes aláírásnak 

nem volt résztvevője Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló. Ő mindenhol a 

nemzetiség érdekeit képviseli. 

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület szervezésében megvalósult az ökumenikus 

imazarándoklat. Köszönetemet szeretném kifejezni a szervezőknek, a résztvevőknek, és 

mindazoknak akik a városrészeken vendégül látták a gyaloglókat.  

A jövő hónapban június 20-án Takács Andrást szeminaristát diakónussá szentelik ünnepélyes 

liturgia keretében.  

 

Huszár Gábor: nem igazán értem a felvetést, szószóló asszonynak is alá kellett volna írnia a 

megállapodást? 

 

Dr. Sütő Ferenc: neki képviseleti és aláírási joga van. 

 

Huszár Gábor: ezt a szlovén önkormányzat felé kellett volna jelezni, nem most itt nekünk.  

Én azt is furcsáltam, hogy négyen írtuk alá.  Egyszerű figyelmetlenség volt részünkről. 

 

Dr. Sütő Ferenc: szeretném kérni, hogy ha a jövőben ilyen megállapodás aláírásra kerül, a 

nemzetiségi szószólót is hívjuk meg.  

 

Lábodi Gábor: említésre került, hotel ill. az M8-as. Ezekkel kapcsolatban szeretnék 

megkérdezni, hogy hol tartanak a tárgyalások, ill. a sportöltözők építése milyen stádiumban 

van? 

Nehezményezem, hogy februárban született határozat a bevándorlók ügyében, de konkrét 

előrelépés nincs, a szállásadók felkeresése sem történt meg.  

Sajnálatos számomra, hogy a legtöbban utólag értesülünk eseményekről. Ilyen volt a 

törökországi látogatás, a mostani megállapodás aláírás, és ilyen a walldürni utazás is. 

Törökországban például Vadász József milyen előnyös üzleti kapcsolatokat kötött a város 

érdekében? 

Említhetném még, hogy például a kollégium kapcsán az én telefonom nem csengett a múlt 

héten. Azt érzem, hogy szelektálás folyik a képviselők között. 

 

Huszár Gábor: komolytalannak hat az Ön felszólalása. Nem mondtam, hogy üzleti 

kapcsolatokat köt, üzleti tanácsokat adott nekem. De nem is érdemes erre szót pazarolni. 

Van jogom megválasztani kit viszek a külföldi utakra, hiszen a vendéglátók megszabják 

mennyien mehetünk. Ha lenne lehetőségem minden képviselőt vinnék magammal. Minden 

irodavezetőnek jönnie kellene ezen utazásokra. Korábban 12 évig voltam képviselő, de sosem 

vettem részt külföldi utazáson. Eszembe sem jutott volna kérdőre vonni a korábbi 

polgármestereket.  

Természetesen a ciklus alatt majd mindenki eljut a testvérvárosokba. 

A sportöltöző tervei még nem lettek engedélyeztetve, a szerződés már meg van rá. 

Az M8-sal kapcsolatban fontos elmondanom, hogy téves információk jelentek meg. A 2. 

fázisban maradt az előkészítés, 2019-ig a beruházásnak el kell indulni. Az még nyitott kérdés, 

hogy 2*2 vagy 2*1 sáv valósul meg. 

 

Virányi Balázs: egyéni indítványom lenne, hogy a fürdő két ülés közti anyaghoz csatolt 

elszámolását ne fogadjuk el. Egy elszámolást számlákkal alá kell támasztani, itt ez nem 

történt meg. Javaslom a jövő hónapra mutassa ki a fürdő a tételes elszámolást. 



10 

 

 

Huszár Gábor: ennek semmi akadálya.  

 

Lábodi Gábor: úgy érzem ki lettek forgatva a szavaim. Szó sincs arról, hogy menni akartam 

kirándulni.  

Én csak azt mondom, hogy Ön szelektál a képviselők között, többünk csak utólag értesül 

dolgokról.  

 

Huszár Gábor: például a kollégium névválasztásáról minden képviselőnek e-mail ment. Az 

átvételről az elmúlt héten egyeztetés volt, ahol én, a jegyző és a megyei KLIK igazgatója vett 

részt, ott a helyszínen tudtuk meg az átvétellel kapcsolatos információkat. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a kollégium kapcsán előterjesztés is van, az említett megbeszélésén csak 

elvi döntést kellett közölni.   

 

Szalainé Kiss Edina: igazat adok Lábodi képviselő úrnak, de el kell mondanom, hogy nem 

beszéltünk össze.  

Az információáramlás a testületen belül gyér, többet kellene kommunikálnunk egymással. 

Nem csak bizottsági ülésen és testületi ülésen kellene értesülnünk fontos témákról, hanem ha 

szükséges külön is le kellene ülnünk beszélni.  

 

Huszár Gábor: én sosem titkoltam el információt Önök előtt. Van olyan, hogy 30 percen 

belül kell döntést hozni, akkor összerántjuk az éppen elérhető csapatot. De fontos 

kérdésekben a testületi ülésen döntünk.   

 

Dr. Sütő Ferenc: mi ebben a testületben mind kollégák vagyunk. Én is örülnék ha nem utólag 

egy előterjesztés kapcsán ismernénk meg információkat. Nem arról van szó, hogy én utazni 

szerettem volna Walldürnbe vagy Törökországba. 

 

Dr. Haragh László: a márciusi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy kik milyen módon 

utaznak Törökországba. Felesleges feszültségkeltés folyik. 

 

Labritz Béla: már régóta vagyok képviselő, de eddig ilyen felvetés nem volt. A testvérvárosi 

kapcsolatok fontosak, de nem úgy, hogy mi egy évben egyszer kilátogatunk. A kultúra és a 

gazdaság területén folyamatos az együttműködés.  

 

Lábodi Gábor: ugyanarról beszéltem, mint Sütő képviselő úr. De említhetném azt is, hogy a 

szlovénekkel való megállapodás aláírásáról is itt értesültünk.  

 

Huszár Gábor: a kollégium átvételéről most fogunk majd dönteni.   

A megállapodás aláírásáról pedig már korábban, 2013-ban született döntés.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a megállapodásról már volt előterjesztés, valószínűleg még a jelenlegi 

ciklus előtt. 

 

Huszár Gábor: ha nem szerepel a meghívóban akkor én hibáztam. De pontosan egy hete már 

megvolt az időpont. Azt gondoltam egyébként, hogy nemes gesztus ha a testületi ülésen írjuk 

alá a megállapodást. 
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Szalainé Kiss Edina: sajnálom, hogy ki lettek sarkítva a hozzászólások. Igenis probléma, 

hogy nem jutnak el hozzánk időben az információk. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

106/2015. 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. 

A Gotthárd-Therm Kft. által benyújtott elszámolást ( 5 millió Ft ) tételesen számlákkal a 

testület elé kell terjeszteni. 

A jövőben a TDM félévkor és háromnegyedévkor is számoljon be a tevékenységéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 

Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új 

lakások építésének lehetőségeiről. 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. A 

Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának lehetősége. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

 

Huszár Gábor: három bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja természetesen mindhárom 

bizottság tett kiegészítéseket.  

 

Virányi Balázs: a mi bizottságunknak is lett volna kiegészítése, de nem fogalmaztuk meg a 

javaslataink közé.  

 

Dr. Sütő Ferenc: a tegnapi bizottsági ülésen azért kértük a bővebb tájékoztatást a laktanya 

vonatkozásában, mert az előterjesztésből nem derül ki, hogy a beruházás több ütemben fog 

megvalósulni.  

Azt, hogy tanácsnok úr vegyen részt a bérlakásokkal kapcsolatos kontrollmegbeszéléseken.  

 

Huszár Gábor: természetesen szociális tanácsnok úr részt vesz ezeken az egyeztetéseken. 

A testület már döntött a kethelyi laktanya vonatkozásában, hiszen a döntést közölnünk kellett 

a Belügyminisztériummal is.   

 

Dömötör Sándor: egyetértek a bizottságok javaslataival. A lakásfelújítások ütemezését 
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mindenképp kérni kell elénk kell terjeszteni júniusban. Kérném, hogy ezen felújítandó 

ingatlanok listájára vegyük fel a Deák Ferenc utcában található régi posta épület 

függőfolyósóját. 

A farkasfai iskola vonatkozásában korábban már készült terv 3 lakás kialakításáról, felesleges 

ezt átdolgozni, ha aktuális lesz a beruházás, akkor vegyük elő a korábbi terveket.   

Véleményem szerint aki szándékosan rongálást követ el szociális bérlakásban, azzal nem 

szabad bérleti szerződést hosszabbítanunk.  

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

107/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az Előterjesztés 2. számú  melléklete szerint, 

annak az alábbi módosításaival egészíti ki:  

 az első lakáshoz jutók támogatása a jövőben 500 000 Ft legyen 

 ne pályázhasson szociális bérlakásra az, aki önkormányzati bérlakásban szándékos 

rongálást követett el, ill. aki jelentős tartozást halmozott fel bérleményében és a 

tartozás rendezése érdekében nem működik együtt az önkormányzattal  

 

 Szentgotthárd Várod Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket határozza még 

meg: 

 a kethelyi laktanya hasznosítása vonatkozásában bővebb tájékoztatás kerüljön a 
testület elé 

 a lakásfelújítások ütemezését a júniusi testületi ülésre el kell készíteni – ehhez 
történjen egyeztetés a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel is. 

 az augusztusi testületi ülésre készüljön a farkasfai iskola felújításával kapcsolatban 

tervezés  azért, hogy a 2016-os költségvetésbe majd, a pénzügyi fedezetét tervezni 

lehessen 

 a szociális tanácsnok is vegyen részt a jövőben a lakásügyekben rendszeresen 
összehívandó egyeztetéseken 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

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

Önkormányzatának 13/2015 (V.29.) önkormányzati rendeletét a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati  rendelet módosításáról. 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a beszámolót.  

 

Dr. Haragh László: módosítás nincsen, de szeretném megköszönni az Idősügyi Tanács 

tagjainak munkáját.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

108/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárd 

Város Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi 

Tanács tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett 

tevékenységükért.  

 

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v. 

 

4./ Napirendi pont: 

Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

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

 

109/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2014. évi 

ellátásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5./ Napirendi pont: 
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Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének 

megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges közösségi tér 

kialakítása a város fiataljainak részére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Szalainé Kiss Edina: ha elfogadjuk idén a  cselekvési tervet, akkor az 2020-ig lesz 

érvényben. Én tettem javaslatot a bizottsági ülésen, kérem ez is kerüljön bele a koncepcióba.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

110/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottág tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

111/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtári részlegének  nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2015. július 20-tól 2015. augusztus 14-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 

illetve 2015. június 22-től június 26-ig a gyermekrészlegben a kölcsönzés 
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részlegesen szünetel, valamint 2015. július 6-10-ig és 2015. július 20-24-ig tartó 

időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

- a Múzeum nyitva tartása változatlan, azaz keddtől szombatig 11.00-től 15.00 óráig, 

illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.   

 

Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 

tartás módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 

2./ Napirendi pont: 

Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

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

 

112/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd 

Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, mint a SZEOB 

fenntartójának, hogy 2015. szeptember 1. időponttól a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11 

csoportot 10 csoportra csökkentse, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 59 

főben határozza meg az intézmény létszámát (az óvodapedagógus álláshely 42 főről 40 

főre csökken). 

 

Határidő: 2015. szeptember 01. 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Tiborné igazgató 

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

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy – a fenntartó Társulási Tanács egyetértő döntését követően 

- a SZEOB Alapító Okiratát a jogszabálynak megfelelően készítse elő a csoportszám 

csökkenés tekintetében.  

 

Határidő : 2015. július  

Felelős   :  Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3./ Napirendi pont: 
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Nyilatkozat a köznevelési intézmény (SZOI) további működtetéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és mindkettő elfogadásra javasolja a határozatokat.  

Ebben az előterjesztésben szerepel a kollégium további működtetése. A Törökországba utazás 

napján a repülőtéren kaptam egy telefont, amire 1 órán belül kellett választ adni ezzel 

kapcsolatban. A Nemzetgazdasági Minisztérium lemond a Kollégiumról, ezzel egyidőben a 

megyei KLIK vállalja a kollégiumhoz tartozó teljes személyzet bérköltségét. Viszont a 

működtetéssel kapcsolatos egyéb kiadások nálunk fognak jelentkezni.   

A megyei KLIK igazgatója elismerte, hogy az egyik legrosszabb állapotú kollégiumáról van 

szó, és egészen biztos, hogy fel kell újítani, valószínűleg pályázat útján. 

 

Virányi Balázs: a működtetéshez kapunk állami pénzt vagy teljes mértékben nekünk kell 

megoldani? A rezsiköltségeken kívül fognak még költségek jelentkezni, ez korábban is így 

volt.  

Korábban arról is volt szó, hogy esetleg más formában lássuk el kollégiumi igényeket, ezt se 

vessük el.  

 

Huszár Gábor: én úgy tudom, hogy szinte tele van jelenleg a kollégium. Ez most egy elvi 

határozat, de mindenképp napirenden kell tartanunk a témát. A költségvetést is kell emiatt 

módosítani szeptemberben.  

A lehető legjobb feltételeket kell biztosítanunk a diákoknak.  

 

Virányi Balázs: korábban én dolgoztam ott, tisztában vagyok a jelenlegi helyzettel. A 

jelenlegi működtetőnek is kellett volna már javítani az állapoton, horribilis költségek 

jelentkezhetnek felújítás során. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

113/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény esetében a 

– az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola,  

– a Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola, 

– a Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

– a Takács Jenő AMI  
működtetéséről 2015. szeptember 01. időpontot követően is gondoskodik, 

működtetési kötelezettség alóli mentesítési kérelmet nem nyújt be. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért a 

Szentgotthárd, Hunyadi út 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő 

kollégium működtetésével 2015. szeptember 01. időpontot követően. 
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Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Együttműködési megállapodás. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. 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. 

 

114/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és az önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodást a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a Rendelőintézet Szentgotthárd, a Szentgotthárdi 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Városi 

Gondozási Központ tekintetében az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

              Intézményvezetők 

 

5./ Napirendi pont: 

Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

115/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati rendeletek 

előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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6./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és útfelújításokra. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Dömötör Sándor:  korábban ígéretet tettünk, hogy jövőre a Zsidai utca fog sorra kerülni. Ha 

nyer ez a pályázat, akkor a jövő évi költségvetést tudjuk csökkenteni. Amennyiben nyerünk 

még idén megvalósulhat a beruházás.  

  

Huszár Gábor: ha 50%-ot tudunk nyerni, akkor azzal előbbre vagyunk, de nem csökkentjük 

jövőre a keretet hanem inkább ezzel megnöveljük. Remélem, hogy leglaább a 2/3-át 

megnyerjük. 

 

Virányi Balázs: szerintem mindannyian támogatjuk, felesleges külön megemlíteni az utakat. 

 

Huszár Gábor: a forrás fedezete a felújítási alap lesz. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik.  
 

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

 

116/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont 

ab), és b) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtson be az előterjesztésben meghatározottak szerint 

2.  

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

SZEOB Játékvár 

Óvoda 4 db 

vizesblokk felújítása 

24.085.317,- Ft 12.042.658,- Ft 12.042.659,- Ft 

a Zsidai utca 

felújítása 

26.035.508,-  Ft 13.017.754,- Ft 13.017.754,- Ft 

egyéb költségek 

(közbeszerzés, 

műszaki ellenőr, 

nyilvánosság) 

2.157.400, Ft 1.078.700, Ft 1.078.700, Ft 

ÖSSZESEN: 52.278.225, Ft 26.139.112, Ft 26.139.112, Ft 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb  

26 139 112 Ft összegben biztosítja a felújítási (lakásépítési) keret terhére. 
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. június 09. 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

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

              Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

              Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Azt mindenképp bele kell írni 

a határozatba, hogy a következő évtől csak olyan támogatást tudunk nyújtani, mely a 

költségvetés tárgyalásakor már jelezve lett a hivatal felé a sporklubbok részéről. Hiszen tudják 

előre november hó körül, hogy a következő évben milyen beruházást akarnak megvalósítani.  

  

Virányi Balázs: a következő előterjesztést is idevenném és egyben kérdeznék. Szentgotthárdi 

VSE-nél látszik, hogy több, mint 8 millió Ft-os TAO támogatáshoz kér kb. 1 millió Ft körüli 

önrészt, míg Tótfalu esetén az össz támogatás 3 millió Ft körüli, de az önrész ugyanakkora. 

 

Huszár Gábor: a TAO támogatási rendszer központilag szabályzott. Ezen pályázatok 30 %-

os önrészt követelnek meg. Szerencsére a VSE tud máshonnan is forrást szerezni ilyen célra, 

míg a Tótfalu nem. Ezért van ez a különbség. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

117/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE Labdarúgó 

Szakosztály kérelmét támogatja és összesen 971.429,- forintot biztosít a támogatási 

kérelemben szereplő feladatok megvalósítására a céltartalék terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a Szakosztály a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

- a képviselő-testület javasolja, hogy az adott önrészre tekintettel az egyesület az 

önkormányzat tulajdonát képező autóbuszt vegye igénybe az utazásokhoz bérleti díj 

ellenében.    

- a jövőben csak olyan kérelmet tud a testület támogatni, ahol az önrészként megjelölt 

összegről és magáról a tervezett fejlesztésről illetve felhasználásról előzetesen, már a 

pályázat benyújtása előtt a kérelmező közölt az önkormányzattal. Ennek mindig már 

az önkormányzat éves költségvetésének összeállítása előtt meg kell történnie.     

 

Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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8./ Napirendi pont: 

Rábatótfalui SE Kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja a támogatást. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

118/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE kérelmét 

támogatja és összesen  930.939 - Ft  forintot biztosít a támogatási kérelemben szereplő 

feladatok megvalósítására a céltartalék terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a Egyesület a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

- a jövőben csak olyan kérelmet tud a testület támogatni, ahol az önrészként megjelölt 

összegről és magáról a tervezett fejlesztésről illetve felhasználásról előzetesen, már a 

pályázat benyújtása előtt a kérelmező közölt az önkormányzattal. Ennek mindig már 

az önkormányzat éves költségvetésének összeállítása előtt meg kell történnie.     

 

Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

9./ Napirendi pont: 

Sportbarátok Egyesülete kérelme – 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

 

Lábodi Gábor: mivel az előző években is áldoztunk erre a sporteseményre, javaslom jövőre 

már tervezzük a költségvetésünkben. A megyei civil alapból is kapott támogatást a 

rendezvény. 

 

Huszár Gábor: ezt a futószakosztály mindig jelzi, a sportpénzek kiosztásánál többször 

felmerült már ez a kérdés. 

 

Lábodi Gábor: azt még el kell mondanom, zárásként, hogy a város legeredményesebb 

futójának, Koszár Zsoltnak még mindig nincs támogatója. 
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Huszár Gábor: én beszéltem már ezügyben a Zsolttal, a jövő hónapban lesz a támogatásával 

kapcsolatban előterjesztés. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

119/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportbarátok Egyesület 

kérelmét támogatja és 300.000,- Ft támogatást biztosít a 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás 

megrendezéséhez a céltartalék terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- az Egyesület a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

 

Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

10./ Napirendi pont: 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

Önkormányzatának 14/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletét a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

11./ Napirendi pont: 

A helyi környzetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, kiegészítésekkel. Azt, hogy 

kerüljenek felmérésre a gondozatlan, kaszálatlan területek ill. az ebtartás szabályainak 

betartatására nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 

Virányi Balázs: milyen kaszálatlan területekről lenne itt szó? 

 

Huszár Gábor: elsősorban magántulajdonban lévőkről. 

 

Labritz Béla: nagyon örülök a rendelet módosításnak, arra kérném a média képviselőit is, 
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hogy a rendelet szövegéből a 11. bekezdés ill. a 2 § szövegét szó szerint idézzék majd. 

 

Lábodi Gábor: a közterület felügyelettől sokkal hatékonyabb munkát várnék el. 

Határozottabb fellépést a szemetelőkkel szemben, ill. többször járhatnának el a tilosban 

parkolókkal szemben is.  

 

Huszár Gábor: lelkem mélyén egyetértek ezzel. Véleményem szerint is meg kell erősíteni a 

közterület felügyeleti rendszert, de az pénzzel is jár. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: van igazság abban is, hogy határozottabban kellene fellépni. Sokan 

nincsenek tisztában azzal, hogy mi is konkrétan a felügyelet dolga, hogyan kell nekik eljárni. 

Történnek felszólítások, figyelmeztetések és büntetések is. 

Az én álláspontom az, hogy elsősorban nem büntetni kell, hanem kiküszöbölni a közterületi 

rendetlenségeket. 

A szemetelést például rendkívül nehéz tetten érni, csak akkor tudnak eljárni ha látják az 

elkövetőt. Ugyanez a helyzet a kutyaürülékkel kapcsolatban is. 

Abba az irányba próbálunk elmenni a szabályozás terén, hogy a felügyelő megállíthassa a 

kutyasétáltatót, és kérhesse, hogy mutassa be a kutyaürülék osszegyűjtésére rendszeresített  

zacskót. 

Természetesen ha nagyobb létszámban lennének a közterület felügyelők, akkor hatékonyabb 

lehetne a munka. 

 

Dr. Haragh László: a lakosság szemléletén is kellene változtatni. Nem kell messzire 

mennünk, Ausztriában az erdei sétány mentén is vannak kihelyezve szemetesek ill. kutyagumi 

gyűjtő zacskót, melyeket az emberek használják is. 

A kaszálás időpontjával kapcsolatban kérdezném, hogy miért pont május 15-e? 

  

Dr. Dancsecs Zsolt: Mert addigra többnyire már annyira megnő a fű, hogy meg lehet csinálni 

az első kaszálást – nem kell várni még másfél hónapig (június 30-ig), ahogyan ezt a mostani 

központi szabályok előírják. De ez majd csak a jövő évtől lép életbe. 

 

Virányi Balázs: hetente részt veszek a megbeszélésen, melyen a közterület felügyelők 

számos problémát felvetnek. Mióta jobban belelátok ebbe a munkába, rájöttem, hogy ennek a 

hatósági munkának is komoly korlátai vannak. Például nem igazán tudjuk nyomon követni, 

hogy a megbüntetett autós befizette e a büntetést.  

Azt kellene elérnünk, hogy a lakosok jogkövetőek legyenek. 

 

Szalainé Kiss Edina: jakabházi részönkormányzati ülésen hangzottak el a tűzgyújtással 

kapcsolatban kérdések, az derült ki, hogy nincsenek ez ügyben tájékoztatva.  

A város külső részein nem lehetne kivételt tenni? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Szentgotthárdon nincsen egész évre kiterjedő  tűzgyújtási tilalom, 

alkottunk annak idején rendeletet erre mely szerint pénteki és hétfői napokon lehet tüzet 

gyújtani,október és április hónapok közti időpontban a kerti hulladék elégetésére. 

 

Labritz Béla: május 1-tól október 1-ig valóban tűzgyújtási tilalom van, de ezt a 

katasztrófavédelem szabályozza nem pedig az önkormányzat.  

 

Virányi Balázs: az OTSZ szabályozza ezt a témát, mindenki megtalálhatja ezt az interneten. 
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Törvény által szabályozott témát feszegetünk, melyről a lakosság tájékoztatása igazából nem 

a mi dolgunk.  

 

Szalainé Kiss Edina: ha törvény által szabályozott, akkor igenis beszélnünk kell róla. 

Véleményem szerint, akár a Szentgotthárd újságban is jelenhetne meg róla pár sor. 

 

Labritz Béla: a múlt héten több bejelentés is érkezett városrészről, ahol az egyik gazda 

műanyag zsákokban elhelyezett hulladékot égetett. A füst beterítette az egész területet, 

sokakat zavart. El kell mondani, hogy a tudatos környezetszennyezés bűncselekmény.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

120/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti önkormányzati rendelet 

tervezetét megismerte, az abban foglaltakat elfogadja - egyúttal a következő kiegészítéseket 

teszi:   

 a júniusi testületi ülésre kerüljenek felmérésre a gondozatlan (kaszálatlan) területek és 
készüljön tájékoztató az intézkedésekről. 

 a kutyasétáltatás szabályainak betartatására nagyobb figyelmet kell a jövőben 

fordítani. 

 

Felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény előírásai szerint az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre, a szomszédos önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

12./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ ingatlan értékesítésének kérelme.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és mindkettő hozzájárul az értékesítéshez.  

 

Dr. Haragh László: gyakran beszélünk szociális bérlakás kérdéséről, ez az épület nem 

hasznosítható ilyen célra? 

 

Huszár Gábor: a városüzemeltetés körbejárta a kérdést, sajnos nem tudjuk ilyen célra 

felhasználni.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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121/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi 

Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. sz. alatti, önkormányzati fenntartású 

költségvetési intézmény, a tulajdonát képező  szentgotthárdi 978 hrsz-ú, természetben 9970 

Szentgotthárd, Petőfi u. 24. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 936 m2 területű 

ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdesse eladásra, a VÉ-KO KFT. által 

készített forgalmi értékbecslésben szereplő, minimum 14.550.000.-Ft vételáron. 

Az értékesítésnél a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. és az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet előírásai be kell tartani. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

13./ Napirendi pont: 

Zsidai terület ügy. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és egyértelműen az 1. pontot javasolja elfogadásra. A 

békés megoldás mellett tennénk e a voksunkat. 

 

Dömötör Sándor: én nem javasolnám az 1. pont elfogadását. A két szomszéd kapcsolata nem 

felhőtlen. Az önkormányzat nem tud mindkét fél számára megfelelő döntést hozni. 

 

Virányi Balázs: ennek az ügynek az önkormányzat a harmadik szereplője. Hiszen a mi 

területünk is benne van. Nem igazán érdekel, hogy nem leszünk a szereplők szemében 

népszerűek. 

 

Huszár Gábor: ha az 1. pontot fogadjuk el, abban az is benn van, hogy leültetjük a feleket. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: közös megegyezés volt korábban. Azt be lehet emelni a határozatba, 

hogy csak az együttműködésük esetén segítünk rendezni a kérdést.  

 

Virányi Balázs: javasolnám tegyük ezt bele „Az önkormányzat felkéri az érintett feleket, 

hogy a probléma megoldásának érdekében működjenek együtt. „ 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

122/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 777 
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helyrajzi számú útingatlan területének rendezését készítse elő úgy, hogy arról kialakítható 

legyen egy behajtásra alkalmas szélességű terület a szentgotthárdi 770/4 hrsz-ú területre 

tervezett felhajtó kialakítása érdekében. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg rendezhetőnek 

tartja az önkormányzati útra túlépített 769 hrsz-ú ingatlanon álló melléképület miatti 

telekhatár-módosítást is. 

Az önkormányzat felkéri az érintett feleket, hogy a probléma megoldásának érdekében 

működjenek együtt.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1.u. 2.. szám alatti , 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

123/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti társasház udvarán lévő,  szentgotthárdi 1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű 

garázsra Németh Norbert 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 15. fszt. 2. sz. alatti lakossal történő 

Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 279/2014. sz. testületi határozattal elfogadott 

pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 6.110.-Ft+ÁFA/hó bérleti díjért. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2015. június 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

15./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakők lakbér és közös költség, 

valamint vízdíj hátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: minden bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Sütő Ferenc: azt kérjük, hogy legyen belefogalmazva, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. 

hatékonyabban lépjen fel a behajtásokkal kapcsán. 
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Virányi Balázs: mindenképp el kell mondanom, hogy akik sokáig nem fizettek , és reagálni 

sem reagáltak semmire,most már a kilakoltatásig ill. bírósági eljárásig jutottak , elkezdenek 

politikusoknak telefonálgatni, különböző ismert embereknek, akik hívogatnak engem ill. a 

céget. Itt el szeretném mondani, hogy engem nem érdekel ki hív fel, nem lehet precedens, 

hogy emberek nem fizetnek évekig és még hajlandóságot sem mutatnak tartozásuk 

rendezésére, addig míg a kilakoltatást nem helyezzük kilátásba. 

 

Huszár Gábor: a következő negyedévi jelentésnél fel fogom olvasni a neveket, kik azok akik 

jelentős tartozást halmoztak fel, és hajlandóságot mutatnak ezek rendezésére. 

 

Szalainé Kiss Edina: egyetértek az előttem szólókkal, de mindenki kerülhet olyan 

élethelyzetbe, ami miatt tartozása keletkezik. Azt jelentsük ki, hogy ezen problémákat 

segítünk megoldani.  

 

Huszár Gábor : azokra vonatkozik ez akik semmilyen együttműködésre sem hajlandóak. Fél 

éve kapom a havi jelentést a távhő szolgáltatótól, sok-sok milliós kint lévőség van. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

124/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót és a  „SZET 

Szentgotthárdi Kft. intézkedési tervét  a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő, a SZET Szentgotthárdi Kft. által kezelt ingatlanok karbantartásáról és 

felújításáról” című dokumentumot megismerte és elfogadja azzal, hogy  az elkövetkező 

időben hatékonyabban és szigorúbban kell fellépni a hátralékot felhalmozókkal szemben. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

16./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő –és Településfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója. ( SZET 

Kft.)  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Az üzleti tervet majd a zárt 

ülésen fogjuk tárgyalni. 
 

Kardosné Kovács Márta: számvitelileg a beszámoló megfelelő, de jó lenne részletekbe 

menő tájékoztatást is kapni, legalább a tulajdonosnak. Ez itt most hiányzik, továbbá az 

értékelés is. 

 

Virányi Balázs: véleményem szerint ez az anyagot el kell fogadnunk, de felhívnám a 
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felügyelő bizottság véleményére a figyelmet. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 

125/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 

60 381 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, - 11 373 eFt mérleg szerinti  eredménnyel (veszteség) 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2014. évi 11 373 ezer forint mérlegszerinti veszteség 

következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Karsai Gábor ügyvezető igazgató 

 

17./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok tagságának megszüntetése, új tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, ugyanazon tagokat javasolja. Amennyiben nincs 

egyéb javaslat, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület a határozat 1. pontját 9 igen – 0 nem szavazattal fogadta el. 

A Képviselő-testület a határozat 2. pontjában : 

 

Pochán Miklós jelölését 9 igen – 0 nem arányban, 

Ilyésné dr. Fetter Annájét 8 igen – 1 nem arányban, 

Seres Csabáét 9 igen – 0 nem arányban, 

Kovács Andreáét 9 igen – 0nem arányban fogadta el. 

 

A Képviselő-testület a határozat 3. pontját 9 igen – 0 nem szavazattal fogadta el. 

 

126/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna (lakcím: Szentgotthárd, Árpád  u. 22.) alatti lakosnak a Szentgotthárdi  

Eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő  
bizottsági tagságáról való  lemondását nem fogadja el. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentgotthárdi  

Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő bizottságába a korábbi tagok 

megbizatásának 2015. május 31-vel  való megszűnésére tekintettel 2015. június 01-vel  

- Pochán Miklós ,9970, Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp.2. 9. ajtó, szám  alatti lakost, 
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- Ilyésné dr. Fetter Anna, 1038, Budapest, Ürömi út 33. szám  alatti lakost, 

- Seres Csaba, 9954, Rönök, Gagarin tér 32. szám  alatti lakost, és 

- Kovács Andrea, 9970, Szentgotthárd, Tóth Árpád út 15. szám alatti lakost választja meg.       

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentgotthárdi  

Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává a korábbi könyvvizsgáló  

megbizatásának 2015. május 31-vel  való megszűnésére tekintettel 2015. június 01-vel  

2020. május 31-ig  Csendesné Kóbor Ildikó  9700, Szombathely, ISIS Irodaház Rákóczi ut 1. 

alatti lakost választja meg.        

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

18./ Napirendi pont: 

Nyári diák-étkeztetés biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

127/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

közétkeztetést szolgáltató 2015-ben a nyári iskolaszünet ideje alatt is biztosítsa minden 

szentgotthárdi oktatási intézményben tanuló általános iskolás diák és a nyolcosztályos 

gimnazista részére hétköznapokon az ebédelési lehetőséget, az alábbi feltételekkel: 

- a szülők által fizetendő térítési díj bruttó 385,- Ft/adag minden igénybevevő részére, 

- az Önkormányzat bruttó 100,- Ft/adag hozzájárulást biztosít a szolgáltatáshoz a 2015. 
évi tartalék terhére,  

- a szolgáltató 485,- Ft díjért, önköltségi áron vállalja az ebéd menü elkészítését, 

- a kedvezményes nyári ebéd biztosításának és igénybevételének feltételeit részletesen 
szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 
III. EGYEBEK 

 

Labritz Béla: az elmúlt testületi ülésen ígéretet tettem arra, hogy minden hónapban 

megemlítek egy vállalkozást, a Fe-Zo Kereskedelmi Kft-t említeném meg. Sportesemények 

közül a Csatafutást, Hunyadi utánpótlás Focikupát,az Arany Kézilabda Kupát, és többek 

között a Városi Sportnapot is támogatja. A gimnázium díszudavrának egyik padját is a 

vállakozást finanszírozta. A vállalkozásnak jó munkát, a vezetőinek jó egészséget kívánok a 
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továbbiakban! 

Dömötör Sándor: mindenki ismeri a Sikátor melletti térkövezett útszakaszt. Az ott lakók 

jelezték, hogy személygépjárművek is közlekednek az említett területen. Próbáljuk ezt 

megakadályozni.  

Huszár Gábor: a lépcső mellett átfér egy autó, keresünk rá megoldást.  

Lábodi Gábor: Dömötör úrék társasházából jelezte egy mozgássérült hölgy, hogy sokszor 

gondja van a parkolással. A gyógyszertárnál ahogy befordolunk, merőlegesen állnak az autók, 

az lenne a kérésem, hogy a legelső parkolóhelyre egy rokkant táblát tegyünk ki. 

Ezenkívül két rendezvényt is szeretnék megemlíteni. a Jobbik Ifjúsági Tagozata vasránap 

Hősök Napi megemlékezést tart a Hősök szobránál, június 4-én szintén az említett helyen 

pedig Trianoni békediktátum 95. évfordulójáról fogunk megemlékezni, mindenkit szeretettel 

várunk mindkét rendezvényre! 

Dr. Haragh László: Kethelyen nagyon szépen rendbetették a vízelvezető árkokat, viszont 

van egy szakasz a Kethelyi út 35-37. között, egy patakrész, ahová géppel nem lehet bemenni. 

Azt kérik az ott lakók, hogy az ottani árokrész is legyen kitakarítva. 

Szintén kethelyiek kérik, hogy a temető körül a külső részen legyen kaszálás.  

Lábodi képviselő úr említette a rokkant parkolót, én is támogatom, hogy kijelölésre kerüljön, 

azt is el kell mondanom, hogy egyébként a gyógyszertár előtt van ilyen parkoló.  

Huszár Gábor: két éve kérem, hogy a Mártírok úton legyen felfestve egy rokkantparkoló.  

Dömötör Sándor: szeretném kérni, hogy a Deák Ferenc utcában a tűzcsap előtt kerüljön 

felfestésrea forgalomtól elzárt terület jelzés, ne lehessen ott megállni. 

Szalainé Kiss Edina: jakabházi városrészről kérdezték, hogy lehetséges e ott kamerák 

felszerelése? 

Huszár Gábor: nem hiszem, hogy lesz ilyesfajta pályázat, a költségvetés összeállításakor 

térjünk vissza erre.   

Kardosné Kovács Márta: a Mártírok úton mikor lesz végre közvilágítás? 

Huszár Gábor: néhány napig szerelték a világítást, de nem tudok róla, hogy nem lenne. 

Amennyiben így van jelezni kell a Villáksz felé.  

Szeretném egy örömteli hírrel zárni a testületi ülést, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

„Kerékpáros Barát Település 2015.” címet adományoz Szentgotthárdnak, kövesse példáját 

minden település. Ezzel együtt a Pogármesteri Hivatal kerékpáros barát munkahely lett 2015-

ben.  

Mivel nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.  

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:59  

órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


