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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-24/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án            

9: 07 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,  

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója, 

    Csordás Imre az Accent Hotel Management ügyvezető  

    igazgatója, 
 

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

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

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület 
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  „Gotthard-Therm Kft. által kibocsátott kötvény forintosításával kapcsolatos 

tájékoztatás”, 

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

 „Rábakethely városrészen övárok építéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
rendezése.” 

 „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői ( intézményvezetői ) pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása, intézkedés az intézményvezetői beosztás ellátásáról.” 

 „ Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre.” valamint, 

 „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23. alkalmából 
adományozható díjakra.”  

című előterjesztéseket. 

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

 

165/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  zárt ülésen kívánja tárgyalni a  

 „Gotthard-Therm Kft. által kibocsátott kötvény forintosításával kapcsolatos tájékoztatás.”  

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

 „Rábakethelyi városrészen övárok építéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
rendezése.”, 

 „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) pályázat 

eredménytelenné nyilvánítása, intézkedés az intézményvezetői beosztás ellátásáról.”, 

 „Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre”,valamint 

 „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23. alkalmából 
adományozható díjakra.” 

című előterjesztéseket. 

 

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 / 

   

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. 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 / 
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3./ Napirendi pont: 

Sportkoncepció felülvizsgálata.A városi sport- és ifjúsági referens munkájáról beszámoló. 

Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a városban működő sportszervezetek 

beszámolói alapján – sportfinanszírozás áttekintése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 

végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülviszgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

  

5./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös 

tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Felügyeleti ellenőrzés ( Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum )  

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának osztályterem 

felújítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

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

 

3./ Napirendi pont: 
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Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme vasútmodell kiállítás szervezéséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

1Úton zarándoklat költségei.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Műfüves labdarúgó pálya többletköltség.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  14. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részéről támogatói nyilatkozat kérése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. 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 / 

 

8./ Napirendi pont: 

A szentgotthárdi Kollégium működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

Közterület elnevezése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

10./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzése. 
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Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

11./ Napirendi pont: 

Mental Health- és Gyógynövényes pályázat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  19. számú melléklet 

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

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

12./ Napirendi pont: 

A barokk kertben lévő lépcső újjáépítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

 

13./ Napirendi pont: 

Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :   21. számú melléklet 

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

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

 

14./ Napirendi pont: 

Vízi közmű vagyon értékelés finanszírozása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  22. számú melléklet 

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

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

 

15./ Napirendi pont: 

Naperőmű park létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  23. számú melléklet 

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

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

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :  24. számú melléklet 

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

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

 

17./ Napirendi pont: 

A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
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Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 

18./ Napirendi pont: 
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

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

 

19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 0373/1, 0373/2 és 0374. hrsz-ú telkek belterületbe vonása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

20./ Napirendi pont: 
Sztg. 3816 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

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

 

21./ Napirendi pont: 
Elővásárlási jognyilatkozat kérése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

22./ Napirendi pont: 
Ipari Park – ingyenes tulajdonba adás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

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

 

23./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség, 

valamint vízdíjhátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 31. 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 / 

 

24./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti útnál lévő üzletek kérelme. 
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Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 32. számú melléklet 

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

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

 

25./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Városi Televízió ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 33. számú melléklet 

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

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

26./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 34. számú melléklet 

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

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

 
III. EGYEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 két ülés közti beszámoló előtt, szeretném köszönteni bemutatni Csordás 

Imrét, Accent Hotel Management ügyvezető igazgatóját, és két további kollégáját.  

Kérem igazgató urat mutatkozzon be a testületnek! 

 

Csordás Imre: üdvözlök mindenkit! Pusztai Erzsébet a nyugat-magyarországi üzemeltetési 

vezetőnk, hozzá fog tartozni a szentgotthárdi szálloda vezetése is.  

Jelenleg 16 szállodát üzemeltetünk Magyarországon. Minket ért az a megtiszteltetés, hogy a 

Gotthárd Szállodát újranyissuk a jövőben. Nagy valószínűséggel két hónapon belül 
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nyithatunk. Profi, négycsillagos szállodában gondolkodunk, mely versenyképes lehet akár a 

környező osztrák szállodákkal is. Van tapasztalatunk újranyitásban, felfuttatásban. Nagy 

potenciált látunk a szállodában, a városban, a desztinációban.  

Természetesen minden segítséget szívesen fogadunk. 

 

Huszár Gábor: köszönjük szépen a tájékoztatót. 

A két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  

Június 26-án Szombathelyen tárgyaltam. 

Június 29-én Kovács Tiborné óvodavezetőt köszöntöttem 40 éves pedagógusi pályafutása 

alkalmából. Később a Semmelweis-napon köszöntöttem az egészségügyi dolgozókat, majd 

Budapestre utaztam. 

Július 1. és 5. között első alkalommal rendeztük meg a Szerelmesek Fesztiválja 

programsorozatot, amelyen számos neves előadót, zenészt, művészt köszönthettünk. Az 

ötnapos rendezvény nagyon jól sikerült, köszönet a közös munkáért minden közreműködőnek.  

Július 2-án Dr. Csáky Imre történész professzort fogadtam. Délután a Vadásztársasággal 

tárgyaltam, este pedig Fodor-Lengyel Zoltán festőművész kiállítás megnyitóján vettem részt. 

Július 3-án reggel rendkívüli bizottsági- és testületi ülést tartottunk, majd Szombathelyen, a 

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ülésén vettem részt.  

Július 6-án Molnár C. Pál képeiből nyílt kiállítás megnyitóján vettem részt. 

Július 7-én Szombathelyre a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság értekezletére mentem. 

Július 8-án Kis Balázst, MAPI képviselőjét fogadtam, majd Seregi Lászlóval és Juhász Pállal 

tárgyaltam a Zöld Szentgotthárd Program keretében megrendezendő Bárányfesztivállal 

kapcsolatban, utána ÁROP megbeszélésre mentem. 

Július 9-én Sopronba utaztam Vasutasnapi Ünnepségre. 

Július 10-én Balatonszepezden illetve Kaposváron tárgyaltam. 

Július 13-án Dr. Kohuth Viktorral tárgyaltam. 

Július 14-én Szombathelyen, az Iparkamarában tárgyaltam.  

Július 15-én az Opelben tárgyaltam. 

Július 16-án Dr. Koncz Gabriellát az új megbízott körmendi rendőrkapitányt fogadtam. 

Július 17-én a Kiswire új épületcsarnokának átadásán köszöntöttem a vendégeket. 

Július 20-án Schleipfnerné Gáspár Andrea igazgatóasszonyt és Agócs Beátát fogadtam az 

Arany János Általános Iskolából. Délután pályázati megbeszélésre mentem, utána Dr. 

Babulka Péter A Kárpát-medence gyógynövénykincsei c. könyvének megnyitóján vettem 

részt. 

Július 22-én Magyar Tibort fogadtam a napelemparkkal kapcsolatban. Délután 

Felsőszölnökre mentem a Szlovén Mintagazdaság ünnepélyes megnyitójára. 

Július 30-án a Hadiösvény átadóján Labritz Béla alpolgármester úr mondott köszöntőt. 

Július 31-én a Szentgotthárdi Csata c. könyv bemutatóján mondtam köszöntőt, majd a 

Történelmi Napok rendezvényein vettem rész. 

Augusztus 2-án a Rábatótfalui ravatalozó átadására mentem, este a Történelmi Napok 

zárókoncertje előtt köszöntem meg a szervezők munkáját, illetve kihirdettük a Gasztrocsata 

győztesét, a játékot a Café Corso nyerte.  

Augusztus 4-én Kis Balázst fogadtam, délután pedig Egerbe utaztam. 

Augusztus 10-én reggel a Művésztelep Kiállítás megnyitóján vettem részt, majd később 

Szombathelyre mentem. 

Augusztus 11-én Szabó Perpétuát fogadtam, majd buszpályaudvari megbeszélésen vettem 

részt. 

Augusztus 12-én Magyarszombatfára, majd Lendvára utaztam. 
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Augusztus 13-án Őr Zoltán őriszentpéteri polgármesterrel, Bognár Barbarával, Szunai 

Miklóssal, dr. Gábor Lászlóval és Papp Bálinttal a gyógynövény pályázat kapcsán 

tárgyaltunk.  

Augusztus 14-én Hírnök Józseffel tárgyaltam. 

Augusztus 16-án a Széll Kálmán-napi rendezvényen vettem részt.  

Augusztus 17-én a Nemzetközi Művésztelep záró rendezvényére mentem. 

Augusztus 18-án Szombathelyre utaztam Vasivíz Zrt.-hez megbeszélésre. 

Augusztus 19-én a Rábatótfalu Rendezési Tervvel kapcsolatos megbeszélésre mentem.  

Augusztus 20-án a nemzeti ünnepünk alkalmából a szentmisén mondtam köszöntőt és 

kitüntetéseket adtam át. 

Augusztus 24-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Augusztus 25-én ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. 

 

A polgármester szabadsága: 

2015.július hó: 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.07.13.- 2015.07.17.          5 nap  2015.07.23.- 2015.07.30.          6 nap 

A ténylegesen igénybe vett szabadság: 5 nap helyett 6 nap. 

2015.augusztus hó: 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.08.10. - 2015.08.14.          5 nap  2015.08.05.- 2015.08.06.          2 nap 

  

A ténylegesen igénybe vett szabadság: 5 nap helyett 2 nap. 

2015 évi szabadság összesen ( 2014. 

évről áthozott+ 2015. évi alap- és 

pótszabadság összesen) 

2015.08. 19. napjáig igénybe 

vett szabadság 

 2015. évben még 

kiadandó/ kivehető 

szabadság  

41nap 18 nap  23 

 

Dr. Sütő Ferenc: augusztus 15-én tartottuk Máriaújfalu városrészen falunapot. Ezúton is 

szeretném megköszönni a szervezők munkáját. 

Augusztus 22-n, szombaton volt az 1Úton Zarándoklat, szeretném itt is megköszönni a 

szervezők munkáját. 

 

Szalainé Kiss Edina: hosszú ideje húzódik a sportöltözők ügye, mikorra készülnek el az 

öltözők?  

A mai napon tudomásomra jutott, hogy civilek által történtek bizonyos munkálatok, olyan 

céllal, hogy megkönnyítsék az öltözők építésének megkezdését.  Ezáltal a tekézőben nincs 

fűtés. 

Márciusban döntöttünk a sportöltözőkről, jövő héten szeptember van, és még mindig semmi  
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nem történt. Jön a tél, a tekéző fűtés nélkül nem maradhat. 

 

Fekete Tamás: a tervdokumentáció június 22- n került beadásra, tegnapi nappal kaptuk meg 

az építési engedélyt. Pár nap múlva jogerőssé válhat.  

A kivitelezés a jövő héten elkezdődhet. 

A problémát az okozza, hogy a 40 millió Ft-os költségkeretbe nehezen fog a projekt beleférni. 

 

Huszár Gábor: a körmendi szakhatóság több, mint 2 hónapot ült az enegedély kiadásán. 

 

Lábodi Gábor: a megyei közgyűlésén megemlítettem az itt kapott információkat, miszerint a 

torz népegészségügyi statisztikát a szociális otthonban lakók létszáma eredményezi. Erre azt a 

választ kaptam, hogy végeztek olyan vizsgálatokat, melyből teljesen kivették a szociális 

otthon lakóit, és így is rendkívül gyakoriak a légúti megbetegedések. 

A sportöltözővel kapcsolatban olyan információm van, hogy a tervező is későn kapta meg a 

megbízást. 

 

Kardosné Kovács Márta: a pénzügyi bizottság annyit kérne a jövőben, jelenjen meg a két 

ülés közti anyagban, hogy a kaszálatlan területek vonatkozásában milyen intézkedésekre 

került sor. 

Polgármester úr említette, hogy részt vett a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ ülésén, szeretném ha valamikor a közeljövőben a központ beszámolna munkájáról.   

 

Fekete Tamás: a tervezés elhúzodott, de azt hozzá kell tenni, hogy néhányszor átterveztettük 

az öltözőt, még pedig azért, mert olyan költségek jöttek ki, melyeket az önkormányzat nem 

tudott vállalni. A legutóbbi variáció úgy tűnt, hogy a 40 millió Ft-ba belefér. 

 

Virányi Balázs: megragadta egy mondat a figyelmemet, milyen civilek és mit csináltak a 

tekéző fűtési rendszerével? 

 

Huszár Gábor: milyen jogon csináltak bármit is a civilek? 

 

Szalainé Kiss Edina: információim szerint olyan munkálatot végeztek, amivel 

megkönnyítették annak a módját, hogy elindulhasson a beruházás. 

Érzésem szerint a tervezőhöz a megbízás sem érkezett meg időben. 

Több olyan előterjesztés láttunk már korábban, hogy egy beruházáshoz plusz költség kell, ez 

nem jelentene most sem akadályt.  

 

Huszár Gábor: azt is hozzá kell tenni, hogy mi azonnal jeleztük a tervező felé szándékunkat. 

Majd az érintett klub képviselői is leültek vele, és elmondták az ő igényeiket. Aztán 

elmondják, hogy jó lenne videószoba, meg klubszoba.  

A tervező azthitte, hogy ez velünk le van egyeztetve, megcsinálja a terveket, és a beárazásnál 

120 millió Ft jön ki. 

A klub vezetőinek is tudomásul kell venni, hogy olyan öltöző lesz, ami 40 millió Ft-ból 

megépíthető. 

 

Lábodi Gábor: tegnap bizottsági ülésen ment a telefonálgatás, két hónapig nem is 

érdeklődött senki az építési engedély felől. 

Polgármester úr említett egy M8-al kapcsolatos egyeztetést is, van valami új információ? 
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Huszár Gábor: van új információ, az egyebekben el fogom mondani.  

  

Virányi Balázs: én nem szerettem volna a civileket okolni semmiért, de ha nem működik a 

fűtés, akkor orvosoljuk a problémát. 

   

Szalainé Kiss Edina: kérném, hogy a következő testületi ülésen számoljon be a műszaki 

iroda vezetője, az építkezés aktuális helyzetéről.  

 

Dr. Haragh László: az anyagban található egy kimutatás, mely az iskolákban elvégzett  ill. 

elvégzendő munkákat takarja, de sok mellé oda van írva, hogy folyamatban van. Hamarosan 

kezdősik az iskola, nem lehetne ezen problémákat addig orvosolni? 

 

Huszár Gábor: sokkal több probléma van, mint ami le van írva. A Széchenyi Iskolában 2 

hónapja dolgoznak az akadálymentesítésén és még most is 2,5 cm por áll mindenhol. 

Elfogadhatatlan.  

 

Fekete Tamás: a csatolt listát az intézményvezetők küldtek, nagyrésze már megvalósult a 

SZET Kft. tájékoztatása alapján.  

Azt is el kell mondanom, hogy az igények folyamatosan jönnek, például ma reggel jött a 

jelzés, hogy az Arany János Iskolában még 3 táblát le kellene festeni. Ezt így nem tudjuk 

kezelni. Azt kérném minden intézményvezetőtől, hogy ha bármilyen karbantartási igényük 

van előre jelezzék. 

A Széchenyi Iskolában ekkora gond nem lehet, folynak a munkálatok, de szennyező 

tevékenység még nincs, takarítani lehet. Szeptember 1-én megtörténhet az átadás. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

166/2015. 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 azzal a kiegészítéssel, 

hogy  

 

- a gondozatlan ( kaszálatlan ) területek vonatkozásában részletes kimutatás kerüljön a testület 

elé a szeptemberi ülésen. 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága  

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolják a tájékoztatót. 
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Kardosné Kovács Márta: a félévi beszámoló irányt ad, hogyan alakulnak a bevételek ill. 

kiadások. Látható, hogy a bevételek kis mértékben elmaradnak a tervezettől, úgy gondolom 

beavatkozásra nincsen szükség. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

167/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 

 

3./ Napirendi pont: 

Sportkoncepció felülvizsgálata.A városi sport- és ifjúsági referens munkájáról beszámoló. 

Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a városban működő sportszervezetek 

beszámolói alapján – sportfinanszírozás áttekintése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Haragh László: megjegyzésként szerepel, hogy a műfüves labdarúgó pálya köré 400 

méteres futópálya van tervezve, mely egynelőre forráshiány miatt nem valósul meg.  

Mennyibe kerül egy ilyen futókör? 

 

Huszár Gábor: több tíz milliós nagyságrend. Az atlétika szövetségtől kaptunk ígéretet, hogy 

mindent elkövetnek annak érdekében, hogy legyen ilyen pályánk, ha lesz műfüves labdarúgó 

pálya. Most jött el ennek az ideje.  

Nem saját forrásból valósítanánk meg.  

 

Dömötör Sándor: bizottságunk tárgyalta a koncepciót, tettünk kiegészítést is.  

Szeretném itt is elmondani, hogy az ifjúsági és sportreferens munkája példamutatró, a 

rendezvények szervezésében, színvonalában javulás tapasztalható. További jó munkát 

kívánunk neki! 
 

Huszár Gábor: azt javasolta az erőforrás bizottság, hogy kerüljön megvizsgálásra annak 

lehetősége, hogyan lehetne több fiatalt bevonni a rendezvényekbe. Ez nem feltétlenül a 

sportkoncepció része, talán az ifjúsági koncepcióval kellene összegyúrni ezt a részt. 

Több ötlet is felmerült, például „Legyél ott, hogy szabad légy!” A mai digitális világ lehetővé 

teszi, hogy minden diák regisztráljon egy kóddal, mellyel ha egy-egy rendezvényen 



13 

 

bejelentkeznek, akkor ezt szabadidőre válthatják.  

 

Virányi Balázs: nem lehet, hogy olyan rendezvényeket kell szervezni, ami vonzó a 

fiataloknak? Vagy kihasználja a közösségi média előnyeit? 

 

Huszár Gábor: a nyári rendezvények esetén megpróbáltunk minden korosztályt 

megszólítani.  

 

Dr. Sütő Ferenc: a jogi bizottságnak is volt javaslata, miszerint a költségvetési tárgyalásokig 

a sportegyesületek számoljanak be tevékenységükről.  

 

Kardosné Kovács Márta: ezt nem ellenőrzésnek szánjuk, inkább csak információt szeretnék 

arról kapni, ki mennyi pénzből, hogyan gazdálkodik.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

168/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Sportkoncepciója 2015.” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint a következő kiegészítéssel fogadja el: 

 meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne több fiatalt bevonni a 
helyi rendezvényeken – többek között a sportrendezvényeken való részvételbe 

 a költségvetés tárgyalásáig önkéntes alapon részletesebb beszámolót kér a bizottság az 

egyesületektől arról, milyen forrásaik vannak egy évben és ezekből mit tudnak 

megvalósítani 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Sport- és ifjúsági       

 referens beszámolóját az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 

végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülviszgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

  

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.  

 

Dömötör Sándor : valóban elfogadásra javasoltuk, annyit tennék még hozzá, hogy szeretnék 

ha bekerülni ebbe az anyagba is az ifjúsági fórum létrehozásának lehetősége. 

 

Kardosné Kovács Márta: a múlt héten volt egy megnyitó program a helyi 
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esélyegyenlőséggel kapcsolatban.  

 

Dr. Haragh László: a szövegben olvasható „A gazdasági folyamatok alapvetően stagnáltak” 

kifejezés. Szeretném javasolni, hogy a „stagnálás” kifejezés kerüljön ki.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

169/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni 

változásokat áttekintette, az áttekintés alapján Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi 

Programját felülvizsgálta, a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 

megfelelően a mellékletben található felülvizsgált programban foglaltak szerint módosítja. 

Mindezekkel a Képviselő-testület Szentgotthárd Város Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatát a mellékelt dokumentumban foglaltak szerint elfogadja. 

 

„A gazdasági folyamatok alapvetően stagnáltak” szövegrészből (Az előterjesztett program 14. 

oldala) a „stagnálás” szó kerüljön ki – helyette ez maradjon: „A gazdasági folyamatok:…” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös 

tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

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

szavazás következik.  

 

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

 

170/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A személyes gondoskodást 

nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi Gondozási 

Központ nem kötelező szolgáltatásairól” szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja, 

- a Városi Gondozási Központ intézményében működtetett nem kötelező 

szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 2016. évben is működtetni kívánja és 

javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
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Tanácsának, hogy a szolgáltatások 2016. évi működését továbbra is biztosítsa a 

kistérség területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Felügyeleti ellenőrzés ( Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum )  

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

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

szavazás következik.  

 

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

 

171/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Felügyeleti ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja azzal, hogy az igazgatónak a feltárt hiányosságok kijavítása 

érdekében intézkedési tervet kell készítenie. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

 az Intézkedési terv elkészítésére a közléstől számított 15 nap 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 az Intézkedési terv elkészítéséért: Molnár Piroska - igazgató 

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának osztályterem 

felújítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a tartalék terhére.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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172/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának osztályterem felújítására, valamint udvari 

lépcső javítására összesen 1.250.000,- Ft fedezetet biztosít a tartalék terhére. 

Felkéri mind a Városüzemeltetést, mind a SZET Szentgotthárdi Kft-t, hogy a munkálatokat 

legkésőbb 2015. augusztus 28-ig fejezze be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

                 Karsai Gábor ügyvezető igazgató 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, és azt a javaslatot tette, hogy 2 millió Ft-tal 

támogassuk a kérelmet, továbbá a klub a maradék összegre keressen más forrást. 

 

Szalainé Kiss Edina: a klub jelentős összegeket fordít utazásra, melyhez a mi támogatásunk 

is szükséges, így ha most megvásárolnák a buszt, ezen költségek hosszútávon csökkennének.  

Kérem, hogy támogassuk a teljes összeget.  

 

Huszár Gábor: úgy kellene megfogalmazni a határozatot, hogy ha szponzori bevételre szert 

tesz a klub, akkor azt köteles a kisbusz önrészéhez felhazsnálni, így ezt az összeget lehetne 

csökkenteni.   

Úgy tenném fel szavazásra, hogy az önrészhez hozzájárulunk, annak fejében, hogy a klub 

bemutatja a busz gazdaságos működtetésére vonatkozó megállapodást. 

 

Kardosné Kovács Márta: azt is hozzátenném, hogy a beszerzési időszak alatt az együttes 

működés szabályait is ki kellene dolgozni.  

 

Huszár Gábor: nincsen együttes működtetés. 

 

Virányi Balázs: szerintem mi csak a gazdaságos működtetésre kérjünk valamiféle 

dokumentumot. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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173/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Kézilabda 

Klub kérelmét támogatja és   3.089.235 Ft -ot biztosít a támogatási kérelemben szereplő 

kisbusz vásárlásra a tartalék terhére, azzal, hogy 

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a támogatási megállapodásban részletesen rögzíteni kell, hogy az Egyesület – 

korlátlan alkalommal és ideig - biztosítja az Önkormányzatnak és az általa kijelölt 

szervezeteknek, intézményeknek a busz üzemanyagköltségen való igénybevételét 

azokban az időkben, amikor az Egyesület csapatai nem veszik igénybe a járművet. 

- annak fejében adja az önkormányzat a támogatást, ha a Kézilabda Klub bemutatja 

a busz gazdaságos működtetésére vonatkozó megállapodást 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme vasútmodell kiállítás szervezéséhez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta: mivel évről évre megvalósuló rendezvény, mindenképp 

javasolnám, hogy számoljunk vele a költségvetés összeállításakor.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 

174/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület vasútmodell kiállítás szervezésére vonatkozó kérelmét 200.000,-  forinttal 

támogatja a 2015. évi költségvetési tartaléka terhére, azzal, hogy 

- a támogatással az Egyesület 2015. október 31-ig számlákkal elszámol az 

Önkormányzat felé, 

- a támogatott a rendezvény során az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

- a következő évtől már tervezni kell ezt a rendezvényt mint városi programot a 

költségvetés szempontjából is.  

 
Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

5./ Napirendi pont: 

1Úton zarándoklat költségei.  
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Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. 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. 

 

175/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárászy Szilvia augusztus 

22-i koncertjéhez bruttó 778.060,- forintot biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 22-én 

megrendezet 1Úton zarándoklat szentgotthárdi eseményeit szervező Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd számára 100.000.- Ft támogatást nyújt az érkező 

zarándokok számára biztosított étkezés nyersanyagköltségeihez a 2015. évi költségvetési 

tartalék terhére.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

6./ Napirendi pont: 

Műfüves labdarúgó pálya többletköltség.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  14. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs más 

javaslat, szavazás következik.  

 

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

 

176/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves labdarúgó pálya 

MLSZ általi kialakítása kapcsán a labdafogó háló előterjesztés szerinti elhelyezéséhez további 

25.319,- forintot biztosít a tartalék terhére, ezzel – a pályázati projekt keretében - az 

önkormányzati saját forrás összege összesen 37.240.933,- forintra változik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
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7./ Napirendi pont: 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részéről támogatói nyilatkozat kérése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

Labritz Béla: közel 8 éve vette kezelésbe a Hársas tavat a Sporthorgász Egyesületek Vas 

Megyei Szövetsége.  

Nem kérdés, hogy megadjuk a támogatói nyilatkozat, és ezzel együtt köszönetet mondanék az 

egyesületnek ill. a szentgotthárdi horgászegyesületnek is.     

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

177/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodási jogának 

rendezése érdekében a 2016. január 01-től induló haszonbérleti időszakra vonatkozó 

haszonbérleti pályázat elnyerését elősegítő támogatói nyilatkozatot a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

8./ Napirendi pont: 

A szentgotthárdi Kollégium működtetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

Rövid időn belül egyeztetésre kerül sor a megyei KLIK-kel, ahol dokumentálni kell, hogy az 

önkormányzatnak és a KLIK-nek miben és megosztásban feladata a kollégiumban.  

Mi lettünk a működtetői a kollégiumnak.  

 

Szalainé Kiss Edina: mivel mi vagyunk a működtetők ezért a rezsiköltség minket terhel, de 

arra már nem tér ki az előterjesztés, hogy mi lesz a bevételekkel.  

Ez a kollégium 80 fő elhelyezésére alkalmas. Nem lehet a kihasználtságot növelni? 

 

Huszár Gábor: a fő épület 52 személyes, a hátsó épülettel lenne együtt közel 80 fő. De a 

kiadott hátsó rész 100%-os kihasználtság alatt van.  
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Kardosné Kovács Márta: bizottsági ülésen elhangzott, hogy egyenlőre nem tudjuk átnevezni 

a kollégiumot, de még az idén kezdeményezzük. 

A működtetés kapcsán lehetnek alkalmi bevételei, ennek kezelését mindenképp tisztázni kell.  

 

Dr. Haragh László: 3 fő híján teljes a kollégium kihasználtsága. Érdekünk működtetni. 

 

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

 

178/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 

27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő kollégium működtetésére 

(kizárólag rezsiköltségek) 2015. szeptember 01. időpontot követően 4.500.e/Ft-ot biztosít 

a 2015. évre a tartalék terhére. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 

27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő kollégium működését a 

2016. évi költségvetés tervezéséig megvizsgálja és a középiskolai tanulók további 

kollégiumi ellátására ennek függvényében döntést hoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

9./ Napirendi pont: 

Közterület elnevezése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság elfogadásra javasolta az 1. pontot. 

 

Lábodi Gábor: Harap utca Weöres Sándor gyermekverséből származik, de mégiscsak 

negatív töltettel bír. Mi a „Mancs” utcanevet javasolnánk.  

 

Huszár Gábor: a mi kutyánkat pedig Tappancsnak hívják, az sem lenne rossz.  

 

Dömötör Sándor: kényszerből szavaztam a Harap utcára. Ez az utca a Lapincshoz vezet, így 

ehhez is kapcsolódhatna az elnevezés, vagy esetleg Pincsi. Így a Lapincshoz is kapcsolódik, 

és a kutyákhoz is. 

 

Huszár Gábor: jót nevetgélhetnek akik most minket néznek. 

 
Virányi Balázs: van a Harap elnevezésnek humoros oldala, nem kell mindig komolykodni, és 

emléket állítani valakinek, valaminek.  

 

Huszár Gábor: én is így látom, a humoros oldalát kell nézni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a gyermekvers úgy kezdődik, hogy „Harap-utca három alatt megnyílott a 



21 

 

kutyatár”. A telep is a 3-as házszám alatt van. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 

179/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0213, 

0215/1 és 0329 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő, a városi ebrendészeti telephez és 

kutyamenhelyhez vezető utat a  

 

Harap utca 

 

elnevezéssel látja el. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

10./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

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

szavazás következik. 

 

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

 

180/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

11./ Napirendi pont: 

Mental Health- és Gyógynövényes pályázat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  19. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság javasolja elfogadásra. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

181/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovénia-Magyarország 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében sikerrel lebonyolított Menthal 

Health pályázatból fennmaradt 1.188.600 Ft (3819.03 EUR) előleg visszautalásának 

fedezete a 2015.évi költségvetési tartalék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER gyógynövény 

projekt önkormányzati vállalásának teljesítéséhez szükséges, de el nem számolható 

106.300,- Ft (ÁFA) összeget biztosít a tartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                       Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

12./ Napirendi pont: 

A barokk kertben lévő lépcső újjáépítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság javasolja elfogadásra.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

182/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „barokk kertben” lévő, a 

kolostorépület refektóriumának bejáratához felvezető lépcső felújítására 7.710,- e/Ft-ot 

biztosít a 2015 évi költségvetésben tervezett fejlesztési tartaléka (lakásépítés) terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

13./ Napirendi pont: 

Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :   21. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

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

Huszár Gábor: két bizottság elfogadásra javasolja. 

 Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

183/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati vízi 

közművek gördülő fejlesztési terve című Előterjesztés 1. számú mellékletként csatolt Gördülő 

Fejlesztési tervet elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét Huszár 

Gábort a nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

14./ Napirendi pont: 

Vízi közmű vagyon értékelés finanszírozása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  22. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

184/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a V049 Szentgotthárd 

ivóvízellátási rendszer és a S021 Szentgotthárd szennyvízelvezetési és –tisztítási 

rendszer víziközművei vagyonértékeléséhez összesen 8.343.900.- Ft összeget biztosít 

melynek fedezete a 2015. évi tartalék keret.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

Naperőmű park létrehozása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  23. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

A pályázati kiírás megjelenése után kell majd véglegesen döntést hoznunk.  
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Szalainé Kiss Edina: tudom, hogy egy pályázat előkészítése sok időt vesz igénybe, de 

szerintem nem kellene mellette döntenünk, hiszen nem is ismerjük a részletes pályázati 

kiírást. 

 

Huszár Gábor: ha hónapokig nyitottak lennének a pályázatok, akkor mindenre van 

lehetőség. De a legtöbb esetben napok alatt kell döntenünk.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

185/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten rögzíti, hogy , 

indulni kíván a közeljövőben megjelenő napelem park létesítésével kapcsolatos energetikai 

pályázaton, melynek kapcsán mintegy 300 kW névleges teljesítményű naperőmű park épül a 

tulajdonában álló szentgotthárdi 1631 hrsz-ú ingatlanon, ennek érdekében felkéri a Hivatalt a 

szükséges előkészületek megtételére, továbbá ennek fedezetét a 2016. évi költségvetésben 

tervezni szükséges. Ugyanakkor elvárja, hogy az Előterjesztésben felvetett kérdésekre – 

különösen a jövendő működtetés várható költségeire, a terület megvásárlása esetén a 

vételárra, bérleti szerződés esetén a bérleti díjra vonatkozó elképzelésekre, a várható 

megtérülésre készüljenek számítások. Az elképzelést lássa, tárgyalja és véleményezze az 

önkormányzat mellett működő energetikai bizottság is.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szentgotthárdi Ipari 

Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó KFt. tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. tulajdonát 

képező szentgotthárdi 1614 hrsz-ú ingatlan az 1. sz. melléklet szerint megosztásra kerüljön. 

Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a kialakuló kb. 7300 m2-es területre a napelem park 

létrehozása céljából adásvételi szerződés, vagy opciós elővételi szerződés mellett bérleti 

szerződés kerüljön megkötésre. A szerződések tervezeteit a testület elé kell terjeszteni. A 

Képviselő-testület mindezek birtokában hozza meg végleges döntését.  

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Huszár Gábor polgármester,  

     dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v. 

       Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

     Karsai Gábor SZIP KFt. ügyvezető,  

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város közvilágításának korszerűsítése 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :  24. számú melléklet 

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

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

Huszár Gábor: két bizottság javasolja elfogadásra.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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186/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd 

város teljes közigazgatási területén a közvilgítási berendezések (lámpatestek) 

cseréjével, korszerű LED lámpatestekre a meglévő tartószerkezeteken szabványos 

útosztály besorolásnak megfelelő műszaki paraméterekkel, amellyel legalább 40 %-os 

energia megtakarítást kell elérni.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektben el nem 

számolható közbeszerzési szakértő költségét – bruttó 2.286.000,- Ft-ot 2015. évi 

költségvetési tartalék  terhére biztosítja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

11:08 órakor Huszár Gábor szünetet rendel el, 

11:25 órakor folytatódik az ülés. 

 

17./ Napirendi pont: 

A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: egy mondat kimaradt, mely korábban benne volt a rendeletben. 

A 2.sz. mellékletben szerepelnie kell, hogy a kedvezményes bérletnél az előállítási költséget 

nem kell megfizetni.  

A döntést ez most nem is befolyásolja. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendeletét 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

18./ Napirendi pont: 
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság javasolja elfogadásra, amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. /VIII.27./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 0373/1, 0373/2 és 0374. hrsz-ú telkek belterületbe vonása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. 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. 

 

187/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi  

 

0373/1. hrsz.   területe: 11 902 nm  művelési ága: kivett, laktanya 

0373/2. hrsz.   területe:  2 026 nm   művelési ága: kivett, laktanya 

0374.   hrsz.   területe:   3 315 nm   művelési ága: kivett közforgalom elől el 

nem zárt magánút  belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

A területfelhasználási célok: 

- 0373/1. hrsz. vonatkozásában – lehetséges célok -:  

-idősek elhelyezésére, ellátására szolgáló tartós bentlakásos intézmény 

-krízishelyzetbe kerülők által igénybevehető szállás jellegű rendeltetés /   

  lakások 

-fiatal házasok által igénybevehető lakások 

-szociális bérlakások    

- 0373/2. hrsz. vonatkozásában – tényleges használat - : 

lakóépület és melléképülete 

- 0374. hrsz. vonatkozásában – a tényleges használat -: út  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 

Szentgotthárd 0373/1. hrsz-ú telek tervezett hasznosítását – amennyiben annak tulajdonjogát a 

Magyar Államtól megkapja -  4 éven belül megvalósítani tervezi.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

20./ Napirendi pont: 
Sztg. 3816 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
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Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

188/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete György Anna 4020 Linz 

Melssenweg 12. (Ausztria) sz. alatti lakos felajánlását, melyben a szentgotthárdi 3816 hrsz-ú, 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 3522 m2 területű ingatlanban lévő 

140/2880 tulajdoni részarányát ajándék címén az Önkormányzat részére felajánlja, 

elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy az ingatlan átvételéhez 

szükséges szerződést készíttesse el és a polgármestert felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

21./ Napirendi pont: 
Elővásárlási jognyilatkozat kérése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

189/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a 

szentgotthárdi 2939 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a szentgotthárdi 2939/A hrsz-ú, lakóház Sárközi Zoltán és Sárköziné Horváth Annamária, 

9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 68. sz. alatti lakosok részére ½ - ½ arányban történő 

értékesítése tekintetében a PTK. 5:20. § alapján biztosított elővásárlási jogával nem 

kíván élni. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

22./ Napirendi pont: 
Ipari Park – ingyenes tulajdonba adás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

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

 

190/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar 

Állam tulajdonában, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a 

vagyonkezelő Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő szentgotthárdi 

0269/9 hrsz-ú (műv. ág: szántó, terület: 2 ha 7496 m2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes 

átadására Szentgotthárd Város Önkormányzata részére  A mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (2) bekezdés c) pontja, valamint a  254/2007. 

(X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján településfejlesztés céljából.  

A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 13. §. (1) bek. 1. pontja  szerinti „helyi közszolgáltatások körében különösen: 

településfejlesztés, településrendezés”  céljából – különös tekintettel a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról 

szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. határozatban foglaltakra.  
A megszerezni kívánt ingatlan a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

alapján az Ipari Park II. területéhez tartozik. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 0269/9 

hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) b) pontjának megfelelően.” 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 0269/9 

hrsz-ú ingatlan átadása kapcsán felhatalmazza a polgármestert, az ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződés aláírására.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar 

Állam tulajdonában lévő, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

felé a szentgotthárdi 0256/5 hrsz-ú (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2), szentgotthárdi 

0335/1 hrsz-ú (műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), szentgotthárdi 1615 hrsz-ú (műv.ág: 

kivett magánút, terület: 5501 m2) ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átadására 

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére, A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény (2) bekezdés c) pontja, valamint a 254/2007. (X.4.) Korm. 

rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján településfejlesztés céljából. 

A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 13. §. (1) bek. 1. pontja  szerinti „helyi közszolgáltatások körében különösen: 

településfejlesztés, településrendezés” céljából – különös tekintettel a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról 

szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. határozatban foglaltakra.  
A megszerezni kívánt ingatlanok a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

alapján az Ipari Park II. területéhez tartoznak. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 

0256/5 és a szentgotthárdi  0335/1 hrsz-ú, szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
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megtérítését, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is a 254/2007. 

(X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) b) pontjának megfelelően.” 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 0256/5 és a 

szentgotthárdi  0335/1 hrsz-ú, szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok átadása kapcsán 

felhatalmazza a polgármestert, az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.  

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2015. Képviselő-testületi 

határozat 1./ pontját visszavonja - amennyiben e határozat szerinti ingyenes ingatlanátadás 

realizálódik.    

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester,  

      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

      Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

23./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség, 

valamint vízdíjhátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 31. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, és ugyanazon javaslatot tette, miszerint a 

TÁVHŐ hátralékosok listája is képezze mellékletét jövőben az előterjesztésnek. 

Amennyiben nincs más javaslat, szavazás következik.  

 

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

 

191/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, víz-csatorna díj hátralékáról szóló a jelen Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, víz-csatorna díj hátralékaira tekintettel elrendeli annak 

megvizsgálását, hogy a lakhatással kapcsolatos önkormányzati szociális juttatások esetleges 

változtatására milyen lehetőségei vannak Szentgotthárd Város Önkormányzatának.  

Elrendeli továbbá, hogy  a Távhő hátralékosokról szóló táblázat is kerüljön csatolásra a 

jövőben. 

 

 

Határidő: a 2015. októberi Képviselő-testületi ülés 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

24./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti útnál lévő üzletek kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 32. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és hajlandóak kompromisszumos megoldásra. Az 

egyik bizottság az 1.pontot javasolja, a másik pedig a 3.pontot.  

Talán az lenne a legjobb, hogy ha októberben visszahoznánk a közlekedési helyzet 

tárgyalásakor. 

 

Labritz Béla: 15-20 éves problémáról beszélünk. 

Javaslatom továbbra is azt, hogy szerezzünk érvényt korábbi döntéseinknek. 50 – 100 méterre 

hatalmas parkoló van, melyet bárki használhat. Tiltsuk ki onnan az autókat! 

 

Kardosné Kovács Márta: véleményem szerint ne odázzuk el a döntést.  

 

Szalainé Kiss Edina: bizottsági ülésünk után derült ki számomra, hogy nem történt 

egyeztetés a vállalkozókkal.  

Szerintem is támogassuk az 1. pontot. 

 

Lábodi Gábor: egyetértek mindenkivel, de azt gondolom, adjunk egy türelmi időt, mondjuk 

októberig. Azt is javasolnám, hogy az ott lakók véleményét is hallgassuk meg a témában.  

 

Huszár Gábor: én azt látom, hogy tudunk együttműködni. 

 

Virányi Balázs: azt is meg kell említeni, hogy a városunkban több helyen van probléma, 

például a Hunyadi úton, mikor kiteszik a vészvillogót és besétálnak a pékségben, közben nem 

kismértékben akadályozva a forgalmat. 

A kamerarendszert erre is lehetne használni. 

Kompromisszumképes vagyok, elfogadhatónak tartom a 3. pontot. Egyeztetésre van szükség 

mind a vállalkozókkal, mind a lakosokkal.  

 

Huszár Gábor: megadjuk a lehetőséget minden félnek.  

 

Labritz Béla: mindenkinek az az érdeke, hogy a városban normálisan lehessen közlekedni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület  6 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 

 

 



31 

 

192/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a  

152/2015. számú határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll 

Kálmán téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól 

induló szakaszán a Behajtani tilos kivéve áru ki-, berakodás, illetve engedéllyel kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelésének végrehajtását az évente visszatérően tárgyalt 

a Közlekedés helyzete Szentgotthárdon című napirend tárgyalásáig felfüggeszti. E napirend 

tárgyalása során a problémát újból meg kell vizsgálni.  

 

Határidő: 2015. októberi ülés. 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

25./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Városi Televízió ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 33. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

193/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 6. sz. alatti, 

1373.hrsz-ú ingatlanon lévő épület I. emeletén található összesen 162 m
2
 hasznos alapterületű 

helyiségekre vonatkozó, jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. közt 

létrejövő Bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

26./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 34. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság javasolja elfogadásra.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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194/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

       Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 

szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzése alapján Andrasek Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. I/5. sz. 

alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá. 

 Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

 

11:57 órakor Polgármester Úr megszakítja a nyílt testületi ülést, közmeghallgatást rendel el.  

12:21 órakor folytatódik a nyílt testületi ülés. 

 
III. EGYEBEK 

 

Lábodi Gábor: A városi rendezvényekkel kapcsolatban elmondanám, és tolmácsolnám sokak 

véleményét, leginkább a Történelmi Napok ill.  az Augusztus 20-i tüzijátékokkal 

kapcsolatban. 

Olyan vélemények jutottak el hozzám, hogy ha ilyen tüzijátékot tudunk, akkor inkább ne 

erőltessük.  

 

Dömötör Sándor: többször téma volt már, hogy Rábafüzesen 2 helyen álljon meg a busz. Az 

sem először vetődik fel, hogy a Szentgotthárd – Gasztony vonalon több alkalommal 

közlekedjen.  

 

Huszár Gábor: ez volános egyeztetést igényel, ami mindig decemberben van.  

A füzesi buszmegálló kérdése pedig hosszú ideje húzódik, amint megvalósulnak a 

városrészen az útfelújítások, úgy elkészül a buszmegálló is. 

 

Dr. Sütő Ferenc: szeretném kérni Fekete Tamás városüzemeltetési urat, hogy amit adtam 

városrészi önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyv, ne kerüljön a fiók aljára, tartsa 

napirenden, és amire lehet, találjon megoldást.   

 

Huszár Gábor ismerteti az M8-as ügyében érkezett levelet. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 12:34 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


