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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-30/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án            
14: 09 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője,  TDM 
    elnöke, 
    Völler Andrea a TDM munkatársa,  
    Dr. Klósz Beáta a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetője, 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület ne vegye fel a nyílt napirendek közé az „ Echo TV 1 
perces Szentgotthárd film” című előterjesztést. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé a  

 ”Ipari Park területszerzés Sztg. 0256/5 és 0269/9 hrsz.” 
 „Ipari Park  területszerzés Sztg. 0335/1 hrsz.”, valamint 
 „Ipari Park területszerzés Sztg. 1615 hrsz.” 

 című előterjesztéseket. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  
 „A SZET Szentgotthárdi Kft.által a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére vízdíj 

rendezése céljából kifizetett összegek pénzügyi ellenőrzése.” 
 „Szentgotthárdi Logisztikai Centrum Kft. 100%-os üzletrész vétele.”, valamint  
 „Ipari Park Kft. terület értékesítés.” 

című előterjesztéseket. 

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

195/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek 
közé az „ Echo TV 1 perces Szentgotthárd film” című előterjesztést. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a 

 ”Ipari Park területszerzés Sztg. 0256/5 és 0269/9 hrsz.” 
 „Ipari Park  területszerzés Sztg. 0335/1 hrsz.”, valamint 
 „Ipari Park területszerzés Sztg. 1615 hrsz.” 

 című előterjesztéseket. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az  

 „A SZET Szentgotthárdi Kft.által a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére vízdíj 
rendezése céljából kifizetett összegek pénzügyi ellenőrzése.” 

 „Szentgotthárdi Logisztikai Centrum Kft. 100%-os üzletrész vétele.”, valamint  
 „Ipari Park Kft. terület értékesítés.” 

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: 
Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól, valamint 
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tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről tanévkezdés előtt. 
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 / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
A St. Gotthard Spa és Wellness Fürdő és a szálloda együttműködésének tapasztalatai, város 
idegenforgalmi helyzetének alakulása, fejlesztési lehetőségek. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. 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 / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A Városi Gondozási Központ kérelme ( létszámbővítés + 2 fő ) 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,  
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. 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 / 
 
5./ Napirendi pont: 
Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
A szentgotthárdi intézmények ( különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére ) a SZET 
Kft. által tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák 
megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
Október 23-i rendezvények finanszírozása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Koszkol Jenő festmény a „Ciszter Kolostor Kömyvtárról” megvásárlása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Köztéri wi-fi hálózat kialakítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Október 23- i rendezvények pályázati lehetőségei.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért ( EFOP- 3.3.2-16 ) pályázati 
lehetőségei. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása – előzetes 
tájékoztatás. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
Településrendezési felvetések: I. lakóterület hasznosítása Rábatótfalu városrészben, II. 
külterületi lakott helyként való átminősítés kezdeményezése. 
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 / 
 
15./ Napirendi pont: 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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16./ Napirendi pont: 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
17./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. , 9921, Vasalja,  070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
18./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 801 és 802 hrsz. ( Kósa Károly ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
19./ Napirendi pont: 
Elővásárlási jognyilatkozat kérése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
20./ Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás, Sztg. József A. u. 33. sz. alatti épület bontása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
21./ Napirendi pont: 
Közterület foglalással kapcsolatos állásfoglalás ( Németh Norbert ). 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
22./ Napirendi pont: 
A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 29. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
23./ Napirendi pont: 
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Ipari Park területszerzés Sztg. 0256/5 és 0269/9 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
24./ Napirendi pont: 
Ipari Park területszerzés Sztg. 0335/1 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 31. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
25./ Napirendi pont: 
Ipari Park területszerzés Sztg. 1615 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 32. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  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: 3 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
A polgármesteri beszámoló következik.  
Szeptember 2-án Kiss Balázst fogadtam a József Attila úti lakóház építésével kapcsolatban, 
majd Klósz Beáta intézményvezetővel tárgyaltam.   
 Szeptember 3-án Lendván tartózkodtam, ahol egy kilátótorony átadóján vettem részt. 
Szeptember 4-én rendezték meg Szentgotthárdon a Vas Megyei Vadásznapot. A várkertben 
egész nap programokkal várták a szervezők az érdeklődőket. 
Szeptember 5-én délután Lendvára utaztam, ahol Magyarország új szlovéniai főkonzuljának, 
Dr. Földes Gyulának beiktató ceremóniáján vettem részt. 
Szeptember 6-án Magyarszombatfára mentem. 
Szeptember 7-én Szombathelyen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Vas Megyei Területi 
Irodájának vezetőjével Árvai Imre osztályvezető úrral tárgyaltam. 
Szeptember 8-án Budapesten folytattam tárgyalásokat, a délután megtartott társulási ülésen 
Dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke 
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képviselt. 
Szeptember 9-én ipari parkos egyeztetésen vettem részt Gyökös Imre Gergővel, a 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjével együtt. 
Szeptember 10-én egy 1000 főt számláló, Heiligenkreuzból érkező nyugdíjas gyalogtúra 
résztvevőit köszöntöttem Rábafüzesen, majd az Opel Napon vettem részt. 
Szeptember 11-én rendeztük meg a Zöld Szentgotthárd programot, amely idén a Legszebb 
konyhakertek versenyének díjátadójával is kiegészült. Az eseményen Labritz Béla 
alpolgármester úr tette tiszteletét. Aznap Budapesten tartózkodtam. 
Szeptember 12-i a TDM, illetve a Pannon Kapu egyeztetésen Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr és 
dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető vett részt. 
Szeptember 13-án Budapesten tartózkodtam, többek között a Nemzet Földalapkezelő 
Szervezetnél és az Emberi Erőforrások Minisztériumában tárgyaltam.  
Szeptember 14-én az október 2-i népszavazásra ösztönző szórólaposztáson vettem részt.  
Szeptember 15-én a Morrow Medical Zrt. ügyvezetőjét, Rédei Józsefet fogadtam.  A 
megbeszélésen részt vett Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr, dr. Gábor László Önkormányzati és 
Térségi Erőforrások vezető, valamint Domiter Judit intézményi ügyintéző. Aznap délután a 
Szlovének Házában Akkir Serdar műveiből rendezett kiállítás megnyitóján Kovács Márta 
Mária bizottsági elnök asszony képviselt. 
Szeptember 16-én a városi sportnappal egybekötött Zogariján Dr. Haragh László bizottsági 
elnök, a Nyugdíjas Tekekupán pedig Labritz Béla alpolgármester úr köszöntötte a 
résztvevőket. 
Szeptember 17-én Rábafüzesen tartott Tájház avatón és nemzetiségi napon Labritz Béla 
alpolgármester úr vett részt és mondott köszöntőt. 
Szeptember 19-én az Alessia Kft. képviselőit, majd közvetlenül utánuk Sebestyénné Németh 
Esztert, a zeneiskola igazgatónőjét valamint Csukly Gergelyt fogadtam. Ezután Ljubljanaba 
utaztam egy határon túli pályázati konferenciára Papp Bálint pályázati ügyintézővel és a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium két diákjával. 
Szeptember 21-én Kozó Tamást fogadtam, majd délután Budapesten tárgyaltam. 
Szeptember 22-én Gyökös Imre Gergővel egyeztettem ipari parkos ügyekkel kapcsolatban, 
majd Dr. Földes Gyula főkonzul urat fogadtam. Ezután Domiter Lászlóval és muraszombati 
vállalkozókkal egyeztettem. 
Szeptember 23-án Lendvára utaztam, ahol a Párbeszéd a polgárokkal elnevezésű 
rendezvényen vettem részt. Este a Csákányi László Filmszínházban megrendezett „100 nap 
100 élmény” program nyitóelőadására mentem. 
Szeptember 24-én az Őrségi Tökfesztivál megnyitójára mentem, majd a Ruttkai-Latinovits 
Napok második felvonásaként a Színházban egy rendhagyó kiállításon vettem részt, melyen 
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán személyes tárgyaikat tekinthették meg az érdeklődők. Ezután 
Szigethy Gábor színháztörténész előadását hallgathattuk meg a két kiváló színészről, majd 
egy kötetlen beszélgetésen vehettünk részt Ruttkai Éva lányával, Gábor Júliával és Szigethy 
Gáborral. Az este folyamán egy kétszereplős drámát tekinthettünk meg Básti Andrea és Barna 
László előadásában. 
Szeptember 26-án ülésezett a Széll Kálmán Bizottság, közvetlenül utána az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság, délután az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
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Bizottsága, ezután pedig a Kistérségi Közbeszerzési Bizottsági ülést tartottunk. 
Szeptember 27-én reggel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél fogadtak, délután a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság tartotta soron következő ülését. 
 
Sport események: 
 
Mobilitás Hete 

Szentgotthárd az idei évben is csatlakozott a nemzetközi Mobilitás Hetéhez. A városlakók 
sokszínű programokon vehettek részt a hét folyamán. A programok között megtalálható volt a 
kerékpár-, gyalogtúra, a helyiek számára ingyenes fürdőzés a St. Gotthard Spa & Wellness 
Fürdőben, kölyök mobilitás nap, Autómentes Nap.  A színes programoknak is köszönhetően 
Szentgotthárd anyagi támogatásban is részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Mobilitás 
Hete című pályázatán. 

A polgármester szabadsága: 

2016. augusztus és szeptember hó: 

A 33/2016. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016.08.08-12 .              5 nap 

  

2016.08.05.        1 nap 

2016.08.18-19.   2 nap 

2016.08.29-30.   2 nap 
  

 2016.09. hó                    0 nap 

 2016.09.16.       1 nap 

 

2016. évre megállapított 
szabadság   

( 2015. évi+2016. évi = 
2016. évi mindösszesen ) 

2016.szeptember 26. 
napjáig felhasznált 

Igénybe vehető /  
kiadandó 

15 + 39 = 54 nap 15 +15= 30 nap 24  nap 
 
A hétvégén, október 2-án népszavazás lesz. Gondoljon mindenki az egy évvel ezelőtti, 
szeptemberi eseményekre. Arra a néhány napra, mikor tömegek vonultak végig 
Szentgotthárdon, akik elhagyták hazájukat. Mindenki hallgasson a szívére, mindenki menjen 
el szavazni! 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak, hogy helyt álltak 
helyettem a rábafüzesi falunapon és tájház avatón. Köszönet illeti Paukovits Helmutot és Bedi 
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Beatrixot is, akik megszervezték a remek rendezványt. Örömteli, hogy tájház nyílhatott 
Rábafüzesen. 
Örömteli az is, hogy a rábafüzesi buszmegálló hamarosan átadásra kerül. 
Csatlakozni polgármester úrhoz, szeretnék én is néhány gondolatot megosztani.  
A kérdésre egyértemű válasz a nem, én elmegyek szavazni, nemmel fogok szavazni, kérek 
mindenkit hasonlóan cselekedjen! 
 
Dr. Sütő Ferenc: a Máriaújfalui városrészen a kultúrház felújításának I. üteme befejeződött, 
megtörtént a műszaki átadás, mind engem, mind a városrészi lakosokat nagy büszkeséggel 
tölt el. Mindannyian bízunk a folytatásban.  
A Máriaújfaluiért Egyesület a felajánlott adó 1%-ból 460 000 Ft-ot gyűjtött össze, gratulálok 
az egyesület tagjainak, és további eredményes munkát kívánok. 
 
Lábodi Gábor: tettem egy rövid tanulmányi kirándulást a termelői piacon ahol áldatlan 
állapotok uralkodnak, fotókat is készítettem.  
Ha jól tudom a piac létrehozása 17 parkoló kialakításához volt kötve, mutasson ezen a képen 
nekem valaki 17 darab parkolóhelyet. A meglévő parkolóhelyeken is árusok vannak 
kipakolva. Az üzemeltető standja még a közútra is kilóg. Lenne néhány kérdésem ezzel 
kapcsolatban. 
A Ra-Hu-Mi 2012. Kft.-nek van e beleszólása abba, hogy az odatelepült termelő mit és 
mennyiért árul? A Ra-Hu-Mi Kft.-nek van e beleszólása abba, hogy az önkormányzat és a 
termelő milyen szerződést köt egymással?  A Ra-Hu-Mi Kft. tulajdonosának ill. tagjainak van 
e joga elzavarni a másik piacra érkező szállítókat, akik az árujukat lepakolni érkeznek? 
Másik téma a népszavazás, természetesen én is mindenkit arra buzdítok, hogy nyilvánítson 
véleményt, de nagyon jól tudjuk, hogy ez az Európai uniót semmire nem fogja kötelezni.  
 
Fekete Tamás: Helyszíni bejárást tartottunk, ahol döntés született arról, hogy útkorrekciós 
tervet készíttetünk, reményeim szerint rövid időn belül elkészül.  
 
Dömötör Sándor: az Alvég utcában az árok tisztítását az UTPLAN fogja végezni, ehhez 
kapcsolódni  kérik a lakosok, hogy a kocsma és a bolt mögötti árok tisztítása is történjen meg.  
Kora tavasszal voltunk Farkasfán falugyűlésen, ahol téma volt, hogy a patak mentén a telkek 
vonalában minden lakó a telke szélességében a patakparton lévő fákat kitermelheti. 
Kétségtelen, hogy a fák kivágása indokolt.  
Most azt az információt kaptuk, hogy aki ki akarja vágni a fákat annak személyesen kell 
kérvényt írni a vízügy felé. A vízügy, mint a terület kezelője elmegy a területre és kijelöli 
azon fákat, amiket ki lehet vágni. Ha kivágták a fákat, a tuskókat is el kell távolítani. A vízügy 
ezután felméri, hogy mennyi fát vittek el, és köbméterenként ki kell fizetni. 
Nyilvánvaló, hogy ezt senki sem fogja felvállalni, az is nyilvánvaló, hogy a vízügynek nincs 
kapacitása a patakpartok tisztítására.  
 
Huszár Gábor: az önkormányzat már kifizetett 150 000 Ft-ot azért, hogy a kivágott fát a 
farkasfaiak hazavihessék. 
A nemzeti park illetékese annak idején azt mondta, hogy nem az ő területük és kifághatóak a 
fák. Eztán jött a vízügytől a jelzés, hogy nekik ez a fa leltárban van, ezért valamilyen értéken 
értékesítenie kell. 
 
Fekete Tamás: tulajdonos a magyar állam, kezelő a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
az Őrségi Nemzeti Park területén van a patak, így őket nem lehet ebből kihagyni.  



11 

 

Azt gondolom, hogy az ár nem magas, ha valaki ott fát szeretne kivágni, jelezze felénk, 
bekérjük az adatait és az adminisztrációs részt mi lerendezzük. Ebben tudunk segíteni.  
 
14:41 órakor Virányi Balázs megérkezett a terembe. 
 
Szalainé Kiss Edina: a Szentgotthárdi Szakrendelőért Alapítvány nevében szeretném 
megköszönni az 1%-ok felajánlását, közel 400 000 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk.  
A Kossuth Lajos utcában elkészültek a parkolók, de nem értem, hogy a hátsó rész miért nem 
lett megnyitva a Fürdő utca irányába. Úgy emlékszem, hogy a tervezés során ferde 
parkolókról volt szó, ehhez képest nem az valósult meg. 
 
Fekete Tamás: valóban volt arró szó, hogy megnyitjuk a Fürdő utca irányába. Jogszabályi 
kötöttségek miatt lezártan hagytuk. Nem titkolt elképzelés, hogy továbbfejlesszük a parkolási 
rendszert, valószínűleg jövőre tudjuk megvalósítani.  
 
Dr. Haragh László: a Kethelyi u. 23. előtt elkészült a padka és a buszmegálló javítása, 
további kérés, hogy a városrész oda fedett buszmegállót szeretne. Majd költségvetés 
összeállításakor is fogom jelezni. 
A Zeneiskola udvarra vezető ajtaja nagyon szép lett, de oda is szeretnénk egy előtetőt. 
Én is mindenkit arra buzdítok, hogy október 2-án menjen el szavazni.  
 
Huszár Gábor: ezen napirend keretében kérem nézzük meg a Szentgotthárdról készüt 1 
perces kisfilmet. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

196/2016. 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. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól, valamint 
tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről tanévkezdés előtt. 
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Márta Mária:  az előterjesztésben az intézmények részletesen tájékoztattak 
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bennünket, sajnálatos az óvoda panasza, valahogy ösztönözni kellene a fiatalokat, hogy ilyen 
pályát válasszanak. A kollégium kapcsán is vannak felvetések, az étkezéssel kapcsolatban 
akad némi probléma. 
 
Huszár Gábor: kértem a kollégium igazgaját, hogy küldjön egy tájékoztatót az igényekről, 
hányan étkeznének rendszeresen, fel kell mérni kik kérnének csak reggelit és vacsorát, vagy 
csak reggelit és ebédet.  
Azért nem engedtük eddig így, mert ha nem a teljes szolgáltatást veszik igénybe, akkor nem 
kapunk rá támogatást.  
 
 
Dr. Haragh László: szeretném ha elhangozna, a testület köszöni a köznevelési intézetekben 
dolgozók magasszínvonalú munkáját, minden köznevelési intézmény pozitívan értékelt a 
város, a testület és a SZET Kft. hozzáállását.  
 
Dr. Sütő Ferenc: határozott törekvésünk volt, hogy Dr. Vargha Gáborról nevezzük el a 
kollégiumot, milyen indokkal nem fogadták ezt el? 
 
Huszár Gábor: nem kaptunk indoklást. Annak idején nem volt stabil a kollégium helyzete, 
nyújtsuk be újra ezt a javaslatot.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

197/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 2015/2016. 
nevelési évről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési 
intézmények (iskolák) működtetéséről szóló tájékoztatót megismerte. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. 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. 
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Labritz Béla:  ma délelőtt Szombathelyen tartott környezetvédelmi konferencián vettem részt. 
Két fontos dolgot szeretnék kiemelni. 
A hulladékudvar ebben az évben nem fog megnyitni, előbb készültek el az objektumok, mint 
az ehhez kapcsolódó jogszabályi háttér. Teljesen átfogó, új környezetvédelmi rendelet 
alkotására van szükség.  
A másik, ami szintén elhangzott, a hulladékú feldolgozása, azon belül is az égetés.  
Országos szinten szükség lenne hulladékégetőkre. 
 
Lábodi Gábor: az egyéni felelősségről is beszélnünk kell, hiszen hozhatunk akármilyen 
rendeletet, ha azt a lakosság nem tartja be. Vonatkozik ez a hulladékgyűjtésre, kerti égetésre. 
A zajszennyezésről is beszélünk kell, komoly problémát okozott korábban a gátnál a csiga 
meghibásodása, zengett tőle az egész Pável Ágoston lakótelep és Hunyadi út. 
Ide tartozik még, hogy a Hunyadi Vendéglő újranyitott, és szórakozóhelyként üzemel. 
Rengeteg lakossági panasz érkezett, szeretném kérni jegyző urat, mondja el, mit tehet a 
hivatal ezügyben? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az üzlet nyitása bejelentéshez kötött, mi ezt csak tudomásul vesszük. 
Két hete megnyitott a szórakozóhely, a hét elején tettek is emiatt lakossági bejelentést. 
A vállalkozónak figyelmeztetést küldtünk, aki megígérte, hogy a hátsó helyiségben tartja 
majd rendezvényt. Két figyelmezteté után további léápések következnek, amennyiben a 
helyzet nem változik, a jogi úton végigmegyünk. 
Virányi Balázs: a hulladékudvar ügye másfél éve húzódik, sajnos ez fent nem tűnik fel 
senkinek. 
Javasoltam korábban, hogy próbáljuk meg próbaüzemben működtetni. Elemi érdekünk az 
indulás. 
 
Labritz Béla:  mintegy száz fő vett részt a konferencián, ezek közül közel 80 fő tagja a 
társulásnak. Kényelmetlenül érezte magát helyettes államtitkár úr a kérdésektől, úgy éreztem, 
hogy a két minisztérium labdázgat a témával. Türelmet kért, de több ezer emberről van szó, 
nem kevés pénzről van szó. 
 
Szalainé Kiss Edina: Teljesen egyetértek a Balázzsal, a SZET telephelyén lévő állapotot fel 
kell számolni.  
Ha elektronikai hulladék keletlezik valahol, akkor azt a csak a lomtalanítás során lehet 
gyűjteni?  
A köztisztasággal kapcsolatban merült fel bennem, hogy a költségvetés összeállításakor 
magasabb összeget biztosítsuk ilyen célra, hiszen a várost nagyrendezvények után, 
esetlegesen hétvégén is rendben kellene tartani.   
 
Huszár Gábor: minden csütörtökön heti beszámolót tartanak a közterület felügyelők, ezen a 
SZET vezetője is részt vesz, de bárki bejöhet.  
 
Virányi Balázs: vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy van e mód együttműködni a 
társulással, abban a tekintetben, hogy a városnak pénzbe kerülő konténerek le kerülhetnek e 
oda.  
 
Huszár Gábor: ezt a jövő héttől meg lehetne csinálni. A Müllex kerülhetne kellemetlen 
helyzetbe, onnan is hajlandó elszállítani a hulladékot? 
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Kovács Márta Mária:  kérdéses, hogy kié a terület, és ki mehet oda be, ezt tisztázni kell. 
A szelektív gyűjtés bevezetésekor kértük a Müllexet, hogy folyamatos legyen a tájékoztatás. 
Nincs szó az előterjesztésbenarról, hogy a Horgászegyesület 7 ha-t tart rendben a beszerzett 
traktorral.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, az eszközkezelő 
bizottság javaslatával együtt. Figyelem, rendeletalkotás is lesz! 
 

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

198/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd 
város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról - különös tekintettel a  
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra és lakossági visszajelzésekre - szóló 
beszámolót a következő kiegészítésekkel fogadja el:  

 az egyik mobil légszennyezettség mérő kerüljön áthelyezésre a következő időszakban 
a Kethelyi  Felső mező területére ) 

 meg kell vizsgálni, hogy a Nyugat - Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás területén a hulladékgyűjtési rendszert milyen módon lehetne beindítani és 
működtetni 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
4./ Napirendi pont: 
A St. Gotthard Spa és Wellness Fürdő és a szálloda együttműködésének tapasztalatai, város 
idegenforgalmi helyzetének alakulása, fejlesztési lehetőségek. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. 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, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: bizottságunk javasolta, hogy kerüljön be a határozatba egy idegenvezető 
kiképzése. Fontosnak tartjuk, hogy kerüljön be a turisztikai értékek közé a Hianz tájház, 
illetve javasoljuk, hogy a TDM és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keresse meg a térségre 
jellemző ajándéktárgy csoportot, alakítson ki egységes arculatot.  
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15:33 órakor Labritz Béla távozott a teremből. 
 
Virányi Balázs: mi a helyzet a fürdő és a szálló viszonyában?  
 
Huszár Gábor: abból adódik az alapprobléma, hogy decemberig vállalta a hotel, hogy a két 
elekronikus rendszert összeköti, így kölcsönösen látják ki milyen szolgáltatást vett igénybe.  
A két rendszer a mai napig nem kompatibilis egymással.  
A befogadott számlákat ki kell fizetni, hivatalosan egyetlen számlára sem érkezett kifogás. 
 
Virányi Balázs: ezt eddig is tudtuk.  
Tisztességes szolgáltatásért, tisztességes kifizetés jár.  
 
 
Huszár Gábor: több probléma is van, például, hogy a hotel 8 év alattiakat ismeri el 
gyereknek, míg a fürdő a 6 éven aluliakat. Hónapok óta meg vannak az órák, csak a szoftver 
nem működik.  
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

199/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 
Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm igazgató 

Károly Andrea, PKKE elnök 
Czotter-Szukics Mónika SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 
Terv 2015-2017. programban meghatározottakon túl további konkrét feladatként 
határozza meg az alábbiakat: 

- a Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezése -> Felelős: Önkormányzat 
- a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó közvilágítás 

pótlása -> Felelős: Önkormányzat 
- a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel –> 

Felelős: Polgármester 
- szentgotthárdi „Touch-Info” pont beszerzésére tartalom és árajánlat beszerzése -> 

TDM 
- szakképzett idegenvezető kiképzését javasolja, aminek a pénzügyi alapjait meg kell 

teremteni  
- fel kell venni a kapcsolatot a Német Nemzetiségi önkormányzat Rábafüzessel a 

Rábafüzes városrészen általa kialakított Hianz - tájházzal mint turisztikai 
látványossággal kapcsolatban 
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- kéri a TDM és a PKKE szervezetét, hogy keressék meg a térségre jellemző 
ajándéktárgy csoportot, dolgozzon ki egységes arculatot 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM elnök 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felkéri a TDM 
szervezetet, hogy a TDM regisztráció érdekében eddig tett lépésekről, illetve a jelen 
beszámolóban említett a TDM regisztrációs feltételek változása miatti konkrét 
nehézségekről a 2016. októberi ülésre tegyen részletes jelentést.  

Határidő: 2016. októberi ülés 
Felelős: Dr. Simon Margit TDM elnök 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A Városi Gondozási Központ kérelme ( létszámbővítés + 2 fő ) 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,  
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 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

200/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnak, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a + 2 fő 
létszámbővítést 2016. december 01. időponttól engedélyezze az intézmény számára. 
Ezzel az intézmény elfogadott létszáma 35 főről 37 főre emelkedik. 
2016. évben a létszámbővítés pénzügyi fedezete az intézményi költségvetésben rendelkezésre 
áll, 2017. évben pedig a Társulás költségvetésében tervezni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester  
                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                 Fábián Béláné intézményvezető 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy kérje fel az intézményt a 
jogszabályi változások miatt bekövetkező létszámváltozásra tekintettel a szakmai 
dokumentumok (SZMSZ) átdolgozására, módosítására. 
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Határidő: 2016. október 15. 
Felelős   : Fábián Béláné 
 
15:52 órakor Labritz Béla visszatért a terembe. 
 
2./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. 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. 
 

201/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 
Szentgotthárd  kérelmét támogatja, részére 2 300 000 forint pótelőirányzatot biztosít a tartalék 
(Rendelőintézet kerete) keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
   Dr Gábor László Önkormányzati és Erőforrás vezető 
 
3./ Napirendi pont: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 10. 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 az „A” verzió pontjait javasolta elfogadni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

202/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
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Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 03. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában összesen 500 e/Ft  
támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben kell 
tervezni. 

 
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 
összegről. 

 
Határidő: 2016. októberi Képviselő-testületi ülés 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 
beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottságát. 

 
Határidő: az elbírásra: 2016. novemberi bizottsági ülés 
Felelős:  Dr. Haragh László elnök 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
4./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. 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 mindegyik tett javaslatot. Nagyvonalakban 
a civil referens javaslatát fogadták el.  
Volt olyan bizottság, mely a határidőn túl érkezett kérelmeket nem támogatta. 
 
Kovács Márta Mária:  a civil szervezetek összesen, több, mint 6 millió forintot gyűjtöttek 
össze az 1% felajánlásokból.  
Javaslom, hogy ha valamelyik összeget lehúzzuk, próbáljuk meg elosztani a többi szervezet 
között. 
A civil fórum is késedelmesen nyújotta be a kérelmet, az én betegségem miatt. 
 
Dr. Haragh László: bizottságunk úgy gondolta, hogy az időpontok már márciusban ki voltak 
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írva, nem kaptunk különösebb jelzést sem, figyelem felhívásnak gondoltuk, ha most nem 
támogatjuk a későn érkezett kérelmeket. 
 
Huszár Gábor: külön fogom feltenni szavazásra az egyes pontokat.  
 
Lábodi Gábor: szeptember 17-én megrendezésre került a I. Szentgotthárd Open Darts 
verseny, ahol 118 versenyző vett részt, 52 egyéni és 33 csapat. November 12-n lesz a 
következő versenyünk.  Nagyon szépen köszönöm a klub nevében a támogatást. 
Azt gondolom, hogy a szabályzatot be kell tartani, a hatáéridőt illik betartani. Semmilyen 
problémám nincs a beérkezett kérelmekkel, csupán annyi, hogy későn érkeztek. 
 
Virányi Balázs: az Alapítvány a 100 éves Gimnáziumért kérelemnél úgy látom, hogy 
megfelel a kiírásnak. Korábban már többször támogattuk a nyugdíjasok kirándulását. 
 
Huszár Gábor: nem a kirándulásokat szoktuk támogatni, hanem a kulturális eseményeken 
való részvételt, ill. a viszontlátogatásokat.  
 
Dr. Gábor László: a szabályzat 6. pontja alatt fel van sorolva minden egyes terület, amelyre 
pályázni lehet.  A 6.8. pont például a külkapcsolatokra utal.  
 
Virányi Balázs: a szabályzat jól van megfogalmazva, hiszen értelmezhetjük így is és úgy is. 
 
Kovács Márta Mária:  a civil fórum kérelméről történő szavazásnál tartózkodni fogok.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Először a határozat 
egyes pontjairól, majd arról, hogy a maradvánnyal mi legyen. 
 
Kovács Márta Mária:  szabályzatunk nem tér arra, hogy a maradványt milyen formán kell 
kiosztani. Javaslatom vigyük át jövőre. 
  
Huszár Gábor: nem gondoltam, hogy kérelem nélkül osztanánk ki a pénzt, de korábban 
egyéni indítvány volt Sütő Ferenc részéről, hogy a városrészek között egyenlő részben osszuk 
fel. Kérelmek is vannak egyébként, hiszen magasabb összegekkel adták be őket. 
 
Dr. Haragh László: van arra mód, hogy a most kizártak újabb kérelmet adjanak be, ami 
alapján kiosztanánk nekik a pénzt? 
 
Szalainé Kiss Edina: a megmaradt összeget osszuk ki a most beérkezett kérelmekre. 
 
Huszár Gábor: ez alapján joggal reklamálhatnának a korábbi körökben támogatásban 
részesült szervezetek, hiszen többnyire ott sem kapták meg a teljes igényelt összegeket. 
 
Virányi Balázs: nem gondolom, hogy a szabályzatunk azt engedi, hogy egy újabb körben 
fogadjunk be kérelmeket. Megfontolandó, hogy most ne osszuk ki, tegyük hozzá a jövő évi 
civil kerethez. 
 
16:20 órakor Szalainé Kiss Edina távozott a teremből. 
 
Huszár Gábor: rendben. 
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Dr. Sütő Ferenc: kérem polgármester urat, hogy azt a javaslatomat tegye fel, hogy a 
városrészek kapják meg egységesen. 
 
16:22 órakor Szalainé Kiss Edina visszatért a terembe. 
 
Huszár Gábor: rendben ezt fogom feltenni. 
 
Kovács Márta Mária : Rábafüzesen nem a városrész kezeli a kapott összegeket, javaslom, 
hogy a Rábafüzesért Egyesületnek legyen utalva. 
 
Huszár Gábor: jó ezt majd a pénzügy rendezi. 
A polgármesteri keretből én az év civil szervezetének díját meg fogom finanszírozni. 
 
Dömötör Sándor: Farkasfán is a Farkasfa Jövőjéért Egyesület kezeli a támogatásokat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

203/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 
terhére a 
 

a.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás napi program szervezésére irányuló kérelmét 50 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület decemberi szeretet program szervezésére 
irányuló kérelmét 63 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

c.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napi porgram 
szervezésére irányuló kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

d.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány adventi porgram szervezésére irányuló kérelmét 
20 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  

 
e.) Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 20. évfordulós ünnepség szervezésére 

irányuló kérelmét 40 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
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f.) Brenner János Alapítvány zarándoklat és szeretetvacsora szervezésére irányuló 
kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

g.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület Mikulás nap és idősek napja programok szervezésére 
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

h.) Hármashatár Baráti Kör Márton-napi program szervezésére irányuló kérelmét 
42 452 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.  
 

i.) Alapítvány a 100 Éves Szentgotthárdi Gimnáziumért bécsi kirándulás szervezésére 
irányuló kérelmét nem támogatja. 
 

j.) Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Véradó Ünnepség program szervezésére 
irányuló kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31. 
 

k.) SZEMLE Egyesület adventi program szervezésére irányuló kérelmét 20 000 Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet 
részére.  
Elszámolási határidő: 2016. december 31.   
 

l.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi program 
szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A városrésznek az 
Önkormányzat nevére kiállított számlát 2016. december 31-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtania. 
 

m.) Sztg. Civil Fórum CISZEBAT, KÉK Fórum, Év Civil Szervezete Díj szervezésére, 
átadására irányuló kérelmét annak elkésettsége miatt nem támogatja. 
 

n.) Sztg. VSE Dancsecs László Emlékverseny szervezésére, átadására irányuló kérelmét 
annak elkésettsége matt nem támogatja.  
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
A megmaradt 155 000 Ft-ot egységesen, egyenlő összegben a városrészi önkormányzatok 
között kell felosztani.  
  
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 



22 

 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
5./ Napirendi pont: 
Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és nem tettek javaslatot. Én Kovács Márta Máriát 
javasolnám, aki el is fogadta a jelölést. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

204/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Szabados Tibor felügyelőbizottsági tagsága a 
Gotthárd-Therm Kft.nél, – a nevezett lemondására tekintettel – 2016. szeptember hó 30. 
napján megszűnik.  
A Képviselő-testület Kovács Márta Mária , édesanyja leánykori neve: Stranczli Mária Blanka, 
Szentgotthárd, Mártírok út 4/A. szám alatti lakost 2016. október  hó 01. napjától 2021. év 
szeptember hó 30. napjáig terjedő időre a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő-bizottsága tagjának 
megválasztja.  
 
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának 11. pontjában a 
felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:  
„Szabados Tibor (édesanyja leánykori neve: Brieber Ágnes) 9700 Szombathely, Hazatius 
Ferenc u. 14. szám alatti lakos.  
A jogviszony kezdete: 2015.december 01., a jogviszony vége: 2020. november 30.” 
szövegrészt 2016.  szeptember hó 30. napi hatállyal törli és helyébe a következő szöveg lép: 
„Kovács Márta Mária (édesanyja leánykori neve: Stranczli Mária Blanka,) 
 Szentgotthárd, Mártírok út 4/A.  szám alatti lakos.  
A jogviszony kezdete: 2016. október hó 01. nap., a jogviszony vége: 2021  év szeptember hó 
30. nap” 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
6./ Napirendi pont: 
A szentgotthárdi intézmények ( különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére ) a SZET 
Kft. által tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák 
megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 13. 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.  
 
Szalainé Kiss Edina: kis hiányérzetem van, nem látom az energetikus tevékenységével 
kapcsolatos beszámolót, de a költség oldalon megjelenik. 
Fel vannak sorolva, hogy milyen elvárások vannak az energetikussal kapcsolatban, de az, 
hogy ezekből mennyi teljesül nem látom. Előírás, hogy milyen végzettséggel kell 
rendelkeznie, nem látom, hogy az teljesül e. 
Az energetikusnak elvileg negyedévente felméréseket és beszámolókat kellene készíteni, a 
látogatóközpont fűtése a mai napig nem megoldott. 
A Színház öltözőjében a radiátorok katasztrofális állapotban vannak. 
Szeretném ha a jövőben kapnánk ilyesfajta beszámolót. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ennek a belső ellenőrzésnek a témája a címben leírtakról szól.  
 
Szalainé Kiss Edina: „ által tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási 
munkák megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.” Szerintem ebbe 
beletartozik. 
 
Kovács Márta Mária:  a belső ellenőr mindig a már megvalósult dolgokat tudja ellenőrizni. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

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

 
205/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szentgotthárdi intézmények 
(különös tekintettel az iskolákra, óvodára, bölcsődére) a SZET Szentgotthárdi Kft. által 
tervezett és megvalósított tervszerű karbantartási, állagmegóvási munkák megvalósulásának 
és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése” c. belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
7./ Napirendi pont: 
Október 23-i rendezvények finanszírozása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 14. 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. 
 

206/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte és 
az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezésre összesen 2 
millió Ft összeget biztosít a közművelődési tevékenységek és támogatások keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 
8./ Napirendi pont: 
Koszkol Jenő festmény a „Ciszter Kolostor Kömyvtárról” megvásárlása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. 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. 
 

207/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszkol Jenő festőművésznek 
a szentgotthárdi ciszter könyvtárat megörökítő  Enteriőr című festménynek a megvásárlását 
támogatja. A vásárlásra 500 000 Ft előirányzatot biztosít a Gotthard-Therm Kft. részére a 
költségvetésben tervezett támogatási keret terhére.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések 
megtételére, különös tekintettel annak eredetiségét kell ellenőrizni. A kép megvásárlására 
csak ezt követően kerülhet sor.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
9./ Napirendi pont: 
Köztéri wi-fi hálózat kialakítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. 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, abban nem egyeznek a 
vélemények, hogy minek a terhére valósuljon meg. 
 
Lábodi Gábor: a városban van ingyen wi-fi. Felesleges pénzkidobás, ha mi is megvalósítjuk.  
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Szalainé Kiss Edina: nem tudtam, hogy ez jelenleg is fogható, az biztos, hogy rendezvények 
alkalmával a Gotthárd TV ingyenes wi-fi elérést biztosított. 
 
Huszár Gábor: az én információm az, hogy csak a rendezvények alatt van ilyen lehetőség. 
 
Kovács Márta Mária:  ha ez most nem tisztázott, akkor döntsünk legközelebb. 
 
Labritz Béla:  valóban van ilyen lehetőség. Naponta 1 órán át ingyen használható. 
 
 
Lábodi Gábor: a városi tv ablakában van fent a sugárzó berendezés, az új parkolóban, a 
színpad mögött ill. a színháznál is vannak antennák. Úgy hallottam, hogy a Corso-hoz is 
tervezik a telepítést. 
 
Huszár Gábor: korábban már kértünk ilyen témában ajánlatot a városi TV-től, akkor arra 
nem válaszoltak. 
 
 
 
Labritz Béla:  keressük meg a szolgáltatót. Kiadványokban meg kell jelennie, hol találhatóak 
meg az információk, a turisták, úgy is arra fognak kattintani. 
 
Huszár Gábor: nem baj, ha a város kezében van egy ilyen rendszer, abszolút előnyünkre 
válhat. 
 
Virányi Balázs: szerintem erre ilyen szinten nincsen szükség. Teljesen lényegtelen, hogy 
milyen hálózaton teszi meg a turista az információszerzést. 
 
Huszár Gábor: teljesen egyetértenék ezzel, ha a városi tv objektíven tájékoztatna bármiről. 
Kiszolgáltatott helyzetet teremtenénk magunknak. 
 
Lábodi Gábor: 900 000 Ft az csak a telepítés költsége, mennyi lesz a karbantartás, 
üzemeltetés? 
 
Szalainé Kiss Edina: úgy érzem két külön dologról megy a vita, hiszen a hálózat kiépítése 
egy technikai dolog, míg az, hogy kezdőlapon mik jelenjenek meg az már marketing. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először a 
bizottságok javaslatát fogom feltenni szavazásra, utána pedig az egyéni indítványt. 
 
A Képviselő – testület 3 igen – 2 nem – 4 tart. arányú szavazással elutasította a bizottságok 
javaslatát. 
 

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

208/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, belvárosi 
köztéri WI-FI hálózat kiépítését támogatja.  
Az ajánlatokat a helyi szolgáltatóktól is be kell kérni, és azokat a Képviselő – testület elé kell 
terjeszteni.  
 
Határidő: azonnal, kiépítésre: 2016 ősz 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
10./ Napirendi pont: 
Október 23- i rendezvények pályázati lehetőségei.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 17. 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. 
 

209/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megismerte és felkéri a Hivatalt, hogy az ’56-os Emlékerdőbe tervezett Kopjafa állítására 
a KKETTKK-56P – 02 jelű pályázatot nyújtsa be a  Közép-és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához. 
   

       Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megismerte és felkéri a Hivatalt, hogy  „ A MI FORRADALMUNK   Szentgotthárdi és 
környékbeli szemtanúk visszaemlékezései” című interjúkötet kiadására a   KKETTKK-
56P – 01 jelű pályázatot nyújtsa be a  Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához. 
    
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
11./ Napirendi pont: 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért ( EFOP- 3.3.2-16 ) pályázati 
lehetőségei. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
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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. 
 
210/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum támogatási kérelmet nyújtson be a „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű, EFOP-3.3.2-16 kódszámú 
pályázati felhívásra a kérelemben foglalt tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Molnár Piroska igazgató 

 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az A.a. pontot. 
 
Lábodi Gábor: döbbenten olvastam, hogy a Művelődési ház sorsáról a Kormányhivatal fog 
dönteni. A saját épületünkről a Kormányhivatal dönt? 
 
Huszár Gábor: mi saját forrásból nem tudnánk az épületet felújítani, a Kormányhivatalnak 
van lehetősége, de attól az épület még itt marad. Semmi kivetni való nincsen abban, hogy ott 
irodákat alakítsanak ki.  
A fűtési rendszer korszerűsítésére is szükség van, hiszen a nagyterem és a hozzá kapcsolódó 
kisebb helyiségek fűtése nem megoldott. 
 
Virányi Balázs: bizottságunk úgy javasolta az A.a. pontot, hogy a testületi ülésen 
nagyságrendileg kerüljön bemutatásra, hogy mennyibe kerülne a fűtési rendszer 
korszerűsítése. A fúvósok régóta a nagyteremben szeretnének próbálni, ezzel megoldott is 
lenne. 
 
Huszár Gábor: tessék megmondani, hogy ez mennyibe kerül, aztán döntünk.. 
 
Fekete Tamás: a tervek elkészültek, a családsegítőnek önálló fűtési rendszere épülne ki, az 
első emeleten szintén, kombi fali kazánnal, ezek kialakítása bruttó 3,8-4,2 millió Ft közé 
tehető. Ebben minden szerelési munkálatok benne vannak. Azt javasolnám, hogy mindkét 
rendszer épüljön ki. 
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Szalainé Kiss Edina: a Művelődési Ház rezsiköltségeit a mai napig a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület viseli. Mondjuk ki egységesen, hogy nem adjuk át a Kormányhivatalnak 
az épületet. 
Nyilatkozzunk arról, hogy mit szeretnénk a jövőben. 
 
Dr. Haragh László: az egész onnan indult el, hogy az épület rendkívül rossz állapotban van, 
akkor jött a lehetőség, hogy Kormányhivatal néhány irodájával kiköltözik a felújítás fejében. 
 
Huszár Gábor: szó sem volt az épület átadásáról, a Kormányhivatal volt jogosult akkoriban 
pályázaton indulni. Közben kiderült, hogy a pályázaton nem lehet indulni, mert az energetikai 
megtakarítás nem lenne jelentős mértékű. 
 
Kovács Márta Mária:  a fűtési rendszer korszerűsítésére mindenképp biztosítsunk forrást a 
2017. évi költségvetésben. 
Vagyonvédelmi szempontból nem mindegy, hogy a hivatal meddig terjeszkedik. 
 
Lábodi Gábor: korábban már elhangzott a Kormányhivataltól, hogy további irodák 
kialakítását is tervezi, emiatt pedig elvethetjük a várkert felújítási projektünket. 
 
Huszár Gábor: a várkert felújítása nem függ össze a Művelődési Ház homlokzat 
felújításával. 
 
Labritz Béla:  véleményem, hogy a kultúra irányítását vissza kell helyezni a Művelődési 
Házba. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

211/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 
Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelmét megismerte és TÁMOGATJA  
azzal, hogy - a Szentgotthárd, KossuthL. u. 7. alatti Művelődési Ház felújítását követően - az 
épület emeleti nagytermét és nyugati helyiségét a Zenekar működéséhez szükséges módon és 
időben, térítésmentesen rendelkezésére bocsátja, 
Az októberi testületi ülésre meg kell vizsgálni az épület belakhatóvá tételének és 
működtetésének anyagi feltételeit  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
13./ Napirendi pont: 
Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása – előzetes 
tájékoztatás. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 



29 

 

Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

212/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Szentgotthárd 
Város Önkormányzata  a szalafői helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 
kapcsán kijelenti, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szalafői Helyi Építési 
Szabályzatot és Szabályozási tervet befolyásoló tervekkel nem rendelkezik. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a szalafői  
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás véleményezési eljárás  
további szakaszaiban részt kíván venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus 
adathordozón kérjük megküldeni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
14./ Napirendi pont: 
Településrendezési felvetések: I. lakóterület hasznosítása Rábatótfalu városrészben, II. 
külterületi lakott helyként való átminősítés kezdeményezése. 
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 / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
 
Dr. Haragh László: az egyik érintett itt ül a teremben, kérem majd hallgassuk meg. 
 
Szalainé Kiss Edina: szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét arra, hogy óriási hibát 
követünk el, akkor, ha a határozati javaslat 1. pontját elfogadjuk. Nemrégiben fogadtuk el a 
rendezési tervet, amibe több hónapnyi munkát öltünk ill. nem kevés pénzt. Az előterjesztés 
magánterületeket érint, magánutak szerepelnek az előterjesztésben. 
A településrendezési terv lehetővé teszi a tulajdonosoknak, hogy a területüket beépítsék a 
jogszabályoknak megfelelő módon. 
Az előterjesztés sok információt tartalmaz, mely nem felel meg a valóságnak. Például az 
érintetteknek nem lettek megkeresve. Az becsatolt mellékletben látható 4150 hrsz-ú telken 
nincs lakóépület feltüntetve, holott 2004 óta van. 
Túlzó, hogy hány telek kerülne kialakításra. 
Úgy gondolom felelőtlen döntést ne hozzunk, az 1. pontra mondjuk nemet. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ezek nem tények, politikai kinyilatkoztatások voltak. Szakmai kérdések 
vetődtek fel, melyeket szakmai alapon kell megvizsgálni.  
 
Virányi Balázs: a rendezési terv és a HÉSZ is helyi hatáskörbe utalja ezen döntéseket, a 
szakmának muszáj a témát körbejárni. 
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Fekete Tamás: ez egy szakmai kérdés. Hivatalból indul, célunk, hogy olyan lakóövezetek 
jöjjenek létre, amik az odaköltözők érdekeit hosszútávon szolgálják. Ha sok lakóingatlan 
kerülne kialakításra nem tudjuk az milyen következménnyel járna a csapadékvíz  elvezetésre.  
Árkok sehol nincsenek, azok építése vízjogi létesítési engedély köteles. 
Vagy, hogy hogyan lehetne megoldani a szemétszállítást egy 4 méter széles úton. 
 
Szalainé Kiss Edina: a politikai jelzőt visszautasítom. 
A rendezési terv összeállítása során mi történt, ha most itt van előttünk ez az anyag? 
 
Lábodi Gábor: a 3791 hrsz-ú telek most került 3 részre felosztásra, sőt az egyiken már 
építkeznek. Akkor a másik miért nem teheti meg? 
A térképekkel nekem is van problémám, mert egyiken sincs lakóingatlan jelölve. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ez nem földhivatali térkép, ez egy tervlap. 
Pont ez a vita mutatja, hogy nem értünk hozzá. 
Egy telekfelosztásnál jött elő a probléma. Létre tud jönni egy lakópark úgy, hogy nincsen 
megoldva a közműrész. 
 
Virányi Balázs: a 3788 hrsz-ú telek mellett felfelé vezető teleknyél, amiről mindenki azt 
hiszi, hogy egy út, nem alkalmas útnak, nem tud rajta elfordulni egy személyautónál nagyobb 
autó. 
Ezt a teleknyelet lekavicsozták, emiatt eltűnt egy árkocska, mely a területen összegyűlő vizet 
eddig elvezette.  Ennek az lett a következménye, hogy a 3788-as és 3787-es hrsz-ú telken 
található házak pincéjébe ömlött be a víz. Erre meglépte a 3788- as hrsz-ú telek tulajdonosa, 
hogy felemelte a telkét 40 cm-rel a kavicsos rész mellett. Ez csak egy példa.  
Úgy kell kialakítani a területeket, hogy senkinek származzon abból hátránya. 
A szabályozási terv egyébként egy koncepció, úgy is kell kezelni. 
  
Huszár Gábor: nézze meg a főépítész, mit lehet tenni. 
 
Lábodi Gábor: most meg akarjuk akadályozni, hogy a tulajdonos mit tehet a területével? 
Hallgassuk meg az érintettet. 
 
Szalainé Kiss Edina: abban az esetben fogadom el a szakmai indokokat, hogy ha valós 
adatok lesznek előttünk.  
  
Fekete Tamás: a hivatal senkit sem szeretne akadályozni ingatlanok építésében. 
Egy lakóút szabvány szerint 12 méter széles, a közművek hol építhetőek meg?  
Ez a lakosság érdekeit szolgálja nem a hivatalét. 
 
Szalainé Kiss Edina: én csak azt szeretném, hogy olyan előterjesztés legyen előttünk, mely 
valós adatokat tartalmaz. 
 
Huszár Gábor: szavazás következik a szóadásról.  
 
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányban megadja a szót. 
 
Szerzőné Mikos Magdolna: az elmúlt 25 évben 2 alkalommal volt a műszaki osztállyal 



31 

 

ügyünk. 16 éve van egy1,5 ha-nyi területünk Rábatótfaluban, melyet egy osztrák tulajdonnal 
együtt gondozunk. Ennek a teleknek 2 megközleíthetősége van. Amikor megvásároltuk, volt 
egy szolgalmi útja, aztán az osztrák tulajdonos telkéből vásároltunk telekrészt ill. a 
teleknyelvet saját költségünkre megcsináltattuk. Attól kezdve magánútként funkcionált az út, 
de 8 éven keresztül ez az út a polgárok hasznára volt. 
A tavasszal történt, hogy az osztrák fél eladta a területét, ill. a magánútját, egy embernek a 
telekrészt, kettőnek pedig az utat.  
Ezek után megkerestek bennünket, hogy mondjunk le az elővásárlási jogunkról. A magánút 4 
méter széles, én megmértem a Váci Mihály út szélességét, az is 4 méter plusz 50 cm az árokig 
a kavicsos rész. A mi utcánkba is tolatva jön fel a kukásautó, télen pedig levisszük a kukákat. 
A szomszédos telket megvevő fiatalember azonnal felosztotta a telket, folyamatban van az 
értékesítés. Ennek a fiatalembernek az ügyével kapcsolatban semmi kifogást nem emelt a 
műszaki osztály. 
A magánutat szerettük volna meghosszabbíttatni a telkünkig, ezzel be is jöttem a műszaki 
irodához, ahol rábólintottak. Ezek után Körmenden a földmérő tájékoztatott arról, hogy 
testületi ülés elé lesz terjesztve az ügyünk. Hivatalos értesítést erről a mai napig nem kaptam. 
 
Fekete Tamás: nálam már járt a hölgy, akkor is elmondtam, hogy ez szakmai kérdés. Olyan 
műszaki megoldást szeretnénk találni, amely minden ottlévő tulajdonosnak megfelel. 
Az útszélesség például semmiképp sem megfelelő.   
 
Szerzőné Mikos Magdolna: a kertvárosban kb. 6 méter szélesek az utak, ennek a 
magánútnak nem hiszem, hogy szélesebbnek kellene lennie.  
 
Huszár Gábor: 3 vagy 4 telekkel semmi probléma nem lenne, de 10-12 teleknél már 
felvetődnek, hogy hogyan oldjuk meg a közműveket, vízelvezetést. 
 
Szerzőné Mikos Magdolna: nem is lehet 12 telket kialakítani.  
 
Fekete Tamás: bekötő vezetékre nem lehet például 7 rákötést csinálni, kérdés, hogy milyen 
nyomásproblémák lesznek a jövőben. Aztán majd központi nyomásszabályozó kerül 
beépítésre, az önkormányzat által. Tehát nekünk ezen telekalakításokat felül kell vizsgálni.  
De ugyanez vonatkozik az összes közműre, közművezetékek csak közterületen mehetnek. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
A képviselő – testület a határozati javaslat 1. pontját 4 igen – 2 nem – 3 tart. arányban 
elutasította. 
 

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

213/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Farkasfa városrészen 
elhelyezkedő szentgotthárdi 0726/74 hrsz-ú telek külterületi lakott helyként való hasznosítási 
lehetőségének vizsgálatát a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból 
kezdeményezendő,  soron következő módosítása alkalmával.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
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Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
15./ Napirendi pont: 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletét 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
16./ Napirendi pont: 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletét 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. 
 
17./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. , 9921, Vasalja,  070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 24. 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 cég elfogadja az általunk megállapított árat. Időközben történt beruházás, melyet a cég 
szeretne beszámoltatni a vételárba.  
 
Kovács Márta Mária:  az Áfa kérdése némileg aggályos. 
 
Huszár Gábor: a kőzúzalék már beépítésre került, nagyon változtatni már nem tudunk.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: nem tudtunk jobb megoldást találni.  
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: igazából csak az összeg van említve a határozatban.  
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

214/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, 
289 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Alessia 2004 Kft-vel 
9921 Vasalja, 070/1 hrsz. történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 
183/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő 
feltételekkel 700.000.-Ft vételárért. 
 A vételár kifizetésekor kompenzálni kell  az Alessia 2004 Kft. által az Önkormányzat 
részére  leszállított 51,4 tonna közúzalék  187.600.-Ft értékű bazaltzúzalék és az 
Önkormányzat szentgotthárdi 0284/37 hrsz-ú területén, csapadékvíz elvezető árok 
telekhatár felőli részén elvégzett rézsűsítési munkálatok 50.000.- Ft  , azaz bruttó 237 600 
Ft ellenértékével. Így a kompenzáció eredményeképpen a ténylegesen fizetendő 
összeg 462.400.-Ft 
Szentgotthárd Város Önkormányzata egyebekben egyetért azzal, hogy az Alessia 2004 Kft 
vállalja az ipari út és a szentgotthárdi 1653 hrsz-ú telekhatár közötti önkormányzati 
tulajdonú gyep nyírását. 
 Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban 
történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt 
terhelik. 
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének 
végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,  
             Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
18./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 801 és 802 hrsz. ( Kósa Károly ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
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 javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

215/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- szentgotthárdi 801 hrsz-ú, 847 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a  
- szentgotthárdi 802 hrsz-ú, 393 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
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ingatlanokra Kósa Károly 9970 Szentgotthárd, Erdei u. 22. sz. alatti lakossal  történő 
Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 185/2016. sz. testületi határozattal 
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és a Kósa Károly által ajánlott  
2.115.000.-Ft vételárért.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének 
végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 30 napon belül 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
19./ Napirendi pont: 
Elővásárlási jognyilatkozat kérése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 26. 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. 
 

216/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a szentgotthárdi 014/43 
hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonostárs úgy nyilatkozik , hogy a szentgotthárdi 014/43 hrsz-ú, 
1858 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlan 2/32 tulajdoni részarány Devecseri 
Krisztina 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35./A. fszt. 3. sz. alatti lakos részére történő 
értékesítése tekintetében a PTK. 5:81. § alapján biztosított elővásárlási jogával élni kíván 
és vállalja a 2/32 tulajdoni részarányért a vételárként meghatározott 11.600.-Ft. megfizetését 
 
Határidő : a közlésre azonnal,  
Felelős : Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
20./ Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás, Sztg. József A. u. 33. sz. alatti épület bontása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 27. 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. 
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217/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, József A. u. 33. 
sz. alatti ingatlanon lévő lakóépület bontásához  4199-1/2014. és a 5164-4/2015. sz. bontási 
engedélyben leírtak alapján tulajdonosi hozzájárulást ad..  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
21./ Napirendi pont: 
Közterület foglalással kapcsolatos állásfoglalás ( Németh Norbert ). 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja, hogy adjuk meg az engedélyt. 
Ezzel kapcsolatban vannak aggályok.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

218/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Norbert 9970 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 10/A. virágüzlet tulajdonosa által kért Goods Market és a Club3 
étterem közti térkövezett közterület használatára vonatkozóan az alábbi állásfoglalást teszi: 
támogatja, hogy ezen a közterületen alkalmi jelleggel virág- és koszorúértékesítés 
történhessen.   
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
22./ Napirendi pont: 
A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 29. 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. 
Visszalépett a legutóbb nyertes bérlő, újra meghirdetjük az üzlethelyiségeket.  
 
Virányi Balázs: az árvízvédelmi bejáráson láttam, hogy tele van rakva a piaci komplexum 
környéke kerti törpékkel ill. szekerekkel. Hol vannak az üzletekhez tartozó parkolók? 
 
Fekete Tamás: a kölekedési felügyelet kezdeményezésére bejárás történt, melynél előírták 
számunkra, hogy ezt a helyzetet szüntessük meg rövid időn belül. Tervező bevonásával egy 
útkorrekciós alternatívát készíttettünk, amit eljutattunk a felügyelethez.  
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Huszár Gábor: mikor fog ott kialakulni egy tisztességes állapot? 
 
Fekete Tamás: reményeink szerint idén.  
 
Virányi Balázs: addig kérném, hogy polgármester úr járjon el az ügyben, hogy a termelői 
piac mellett legyen parkolási lehetőség. 
Nem hiszem el, hogy üzlet úgy kapott működési engedélyt, hogy nem kell hozzá parkoló. 
 
Huszár Gábor: rendben szólítsuk fel a tulajdonost, hogy hagyja szabadon a parkolókat. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

219/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén lévő 
szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget bérbeadásra a 
helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál meghirdeti. 
Az üzlethelyiség önálló (víz és villany) almérővel rendelkezik, a helyiség fűtése elektromos 
fűtőpanellel történik. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  
bármely  üzlethelyiség esetén: 2500 - Ft/m2/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  
A pályázat beérkezésének határideje folyamatos 
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. 
 A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 
pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 
Amennyiben bérleti ajánlat 2016.12.02-ig továbbra sem érkezik, akkor decemberben az 
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  
 
Határidő: a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
23./ Napirendi pont: 
Ipari Park területszerzés Sztg. 0256/5 és 0269/9 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

220/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a szentgotthárdi 0256/5 hrsz-ú (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2) és a 
szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú (műv. ág: szántó, terület: 2 ha 7496 m2) ingatlanok 
tulajdonjogának visszterhes  megszerzését a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetnél Szentgotthárd Város Önkormányzata részére  a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.§ (3a) bekezdés a) és b) pontja alapján. 
Az ingatlanok megszerzésének célja: településfejlesztés,  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás megvalósítása, melynek alapja, a Nyugat-Pannon Járműipari és 
Mechatronikai Központ kiemelt járm űipari központtá nyilvánításáról szóló 1667/2012. 
(XII.20.) Korm. határozat.  
A megszerezni kívánt ingatlanok a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 
alapján az Ipari Park II. területéhez tartoznak. 
- Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete vállalja az ingatlanok 
tulajdonjogának átruházása során felmerülő összes költség megtérítését, ide értve az 
ingatlanok értékbecslésének költségét is.  
-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester,  
   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
24./ Napirendi pont: 
Ipari Park területszerzés Sztg. 0335/1 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 31. 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. 
 

221/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 
Állam tulajdonában lévő, a szentgotthárdi 0335/1 hrsz-ú  (műv. ág: szántó, terület: 1 
ha 3794 m2) ingatlan tulajdonjogának visszterhes  megszerzését a tulajdonosi jogokat 
gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél Szentgotthárd Város Önkormányzata 
részére  a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.§ (3a) bekezdés 
a) és b) pontja alapján. 
Az ingatlan  megszerzésének célja: településfejlesztés,  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás megvalósítása, melynek alapja,  a Nyugat-Pannon Járműipari és 
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Mechatronikai Központ kiemelt járm űipari központtá nyilvánításáról szóló 
1667/2012. (XII.20.) Korm. határozat 
A megszerezni kívánt ingatlan a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 
alapján az Ipari Park II. területéhez tartozik. 
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete vállalja az ingatlan 
tulajdonjogának átruházása során felmerülő összes költség megtérítését, ide értve az 
ingatlan értékbecslésének költségét is. 
-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Huszár Gábor 

polgármestert,  hogy a szentgotthárdi 0335/1 (műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2) 
hrsz-ú ingatlan haszonbérlőjével, a Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt-vel tárgyaljon az 
ingatlanra vonatkozó haszonbérleti jog lemondásának lehetőségéről.  
Amennyiben a Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt. nem hajlandó a haszonbérleti jogáról 
lemondani, úgy a kisajátításról szóló  2007. évi CXXIII. Tv. alapján Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kezdeményezi a szentgotthárdi 0335/1 (műv. ág: szántó, 
terület: 1 ha 3794 m2) hrsz-ú ingatlan kisajátítását terület- és településrendezés céljából. 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
25./ Napirendi pont: 
Ipari Park területszerzés Sztg. 1615 hrsz.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 32. 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. 
 

222/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a szentgotthárdi 1615 hrsz-ú (műv.ág: kivett magánút, terület: 5501 m2) 
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes tulajdonba adását a tulajdonosi jogokat gyakorló 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél Szentgotthárd Város Önkormányzata javára a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.§ (5) bekezdése alapján. 
Az ingatlan megszerzésének célja: településfejlesztés, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás megvalósítása, melynek alapja, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 
Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. 
határozat 
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 az ingatlan tulajdonjogának 
átruházása során felmerülő összes költség megtérítését, ide értve az ingatlan értékbecslésének 
költségét is.  
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-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
18:58 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 19:15 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Sütő Ferenc: már többször kértem idén, hogy a máriaújfalui városrészen kerüljenek 
kihelyezésre padok.  
Két belterületi ingatlan parlafű mentesítését kéri a városrészi önkormányzat, ezek a 2869 és 
654/29 –es helyrajziszámúak. 
A 2808-as és 2909-es számú utak két oldalának tisztítását is kérik a városrészen. 
Illetve a rossz idő beköszöntével szeretnénk kérni, hogy a városrészen lebontott buszmegálló 
helyén, legalább egy ideigelenes fedett beálló épüljön. 
A Máriaújfalui út 93. számmal szemben lévő patakpart mentén elhelyezkedő szalagkorláton 
átnyúló cserje kivágása és a környezet rendbetétele, kitisztítása is kérés.  
 
Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 19:18 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


