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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-32/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

14: 37 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Szalainé Kiss Edina képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
     

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

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

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület   

 „Javaslat magasabb evzetői ( igazgatói ) megbízás a Városi Gondozási Központ 

intézményben”   

 „Kitüntetési javaslata a „Szentgotthárdi Nemezetiségekért Díj”-ra” 

 „Felhívás a Nemzetiségekért Díj ( EMMI elismerés ) jelölésre.” valamint  
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 „Fürdő és Hotel együttműködése.” című előterjesztéseket. 
 
 

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

 

228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület   

 „Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Városi Gondozási Központ 

intézményben” , 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra”, 

 Felhívás a Nemzetiségekért Díj ( EMMI elismerés) jelölésre” ,valamint  

 „Fürdő és Hotel együttműködése” című előterjesztéseket. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 9 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

   

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.  

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

Beszámoló az Önkormányzat tuljadonában álló földterületek, erdők hasznosításáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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4./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

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

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Családsegítés-gyermekjóléti feladatellátás a továbbiakban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 

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

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Harangjáték. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :  12. számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Máriaújfalui Sportegyesület támogatási kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  13. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Műfüves labdarúgó pálya kedvezményes használata, szükséges karbantartó eszközök. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Élelmezési nyersanyagrnomák meghatározása. 

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: 

Közalapítványok működésének törvényessége. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Rendezési tervek felülvizsgálata- egyéni indítványok. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. 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 / 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodásának joga. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  18. számú melléklet 

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

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

 

12./ Napirendi pont: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19. 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 / 

 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :   20. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

 

14./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ). 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  21. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  22. számú melléklet 

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

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

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 19. szám alatti Társasház kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  23. számú melléklet 

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

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

 

17./ Napirendi pont: 

Lakás vásárlási kérelem Kurucz Csilla Boglárka. 

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: 
A termelői piac. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

  

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 

A polgármesteri beszámoló következik. 

Október 1-jén a Parlamentben megrendezett Széll Kálmán Emlékülésen vettem részt. 

Október 2-án az idősek napja alkalmából a Színházban köszöntöttem a szentgotthárdi 

időseket, valamint átadtam az Idősek az Idősekért Díjat, amelyet idén Horváth József kapott.  

Október 3-án Kórustalálkozón vettem részt a Refektóriumban, amelyen a németországi 

testvérvárosunk, Walldürn kamarakórusa is fellépett.  

Október 6-án délelőtt tárgyalásaim voltak, délután a rátóti ünnepségen tettem tiszteletemet, 

este pedig az aradi vértanúk tiszteletére rendezett gyertyagyújtáson vettem részt.  

Október 7-én Fodor István tankerület vezetővel tárgyaltam, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és dr. 

Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel együtt. Délután a kethelyi 

lakossági fórumra mentem. 

Október 8-án Budapesten iskolai energetikai támogatási szerződést írtam alá, majd a 

rábatótfalui lakossági fórumra mentem. 

Október 9-én a Széchenyi iskolában tartott Esélyegyenlőségi Nap megnyitóján vettem részt, 

majd még a délelőtt folyamán a MAPI vezetőségét fogadtam, délután a Széchenyi iskola 

évfordulós ünnepségével kapcsolatos egyeztetésére mentem. Utána a máriaújfalui lakossági 

fórumra mentem. 

Október 10-én a XXII. Nemzetközi Sakkversenyt nyitottam meg, délután a Szentgotthárdot 

érintő lakossági fórumra mentem a Színházba. 

Október 12-én kontroll megbeszéléseket tartottunk az intézményvezetőkkel, majd a fürdő 

Felügyelő Bizottságának ülésén vettem részt, délután pedig Szombathelyen a Megyeházán 

tárgyaltam. 

Október 13-án reggel rendkívüli Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottsági ülést és 

rendkívüli testületi ülést tartottunk. A nap folyamán dr. Gábor László Önkormányzati és 

Térségi Erőforrások vezetővel, valamint Papp Bálint pályázati ügyintézővel Szombathelyen 

tárgyaltam. 

Október 14-én délelőtt energetikai mérnököket fogadtam, délután Bűnmegelőzési- és 

Közbiztonsági Bizottsági ülésre mentem. 

Október 15-én Kocsisné Takács Éva igazgatónőt fogadtam, utána Pannon Thermal Klaszter 

ülésére mentem Szombathelyre, délután pedig Príma-díj átadón vettem részt. 

Október 16-án Sopronba mentem a Közlekedési Koordinációs Központ HU-AT záró 

konferenciájára. 

Október 18-án Rábafüzesen, Idősek napi rendezvényen köszöntöttem a megjelent időseket. 

Október 20-án Muraszombaton részt vettem az Interreg Konferencián. 

Október 21-én Aporfi László tanár úr és felesége, Klári néni életéről megjelent könyv 
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bemutatóján voltam. 

Október 22-én reggel vezetői meghallgatáson voltam, majd Kovács Endrét fogadtam. Délután 

az október 23-i ünnepségre mentem, onnan pedig Szombathelyre a megyei ünnepségre. 

Október 23-án este a XXI. Arany Kupa Szentgotthárd versenyt nyitottam meg. 

Október 24-én Apáti-Tóth Sándor fotóművész kiállítás megnyitóján vettem részt. 

Október 26-án reggel rendkívüli bizottsági és testületi ülést tartottunk, majd ülésezett az 

Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, délután pedig az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága.  

Október 27-én ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. Délután Vasvárra 

mentem a „Geotermikus Energiahasznosítás Korszerűsítése és Bővítése Vasváron” 

elnevezésű KEOP pályázat projektzáró rendezvényére. Ezt követően Lendvára mentem 

a magyar-szlovén határ menti integrált egészség és aktív turisztikai kínálat kialakítása céljából 

tartandó TURISZTIKAI MŰHELYBESZÉLGETÉSRE. Délután ülésezett az Idősügyi 

Tanács, majd a Diabetes Klub tagjaival találkoztam. 

 

A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felkerült a Rába-vidéki Szlovének 

Rönkhúzása, ezúton szeretnénk nekik gratulálni. 

 

A polgármester szabadsága: 

2015.szeptember  hó 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

-  2015.09.18.     1 nap 

2015.09.25.      1 nap 

  

    

2015.október  hó 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

-  - 

  

 

Összesítő kimutatás: 

2015 évi szabadság összesen ( 2014. 

évről áthozott+ 2015. évi alap- és 

pótszabadság összesen) 

2015.10.19. napjáig igénybe 

vett szabadság 

 2015. évben még 

kiadandó/ kivehető 

szabadság  

41nap 20 nap  21 
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Lábodi Gábor: köszönetet szeretnék mondani, mindazoknak akik jótékonysági 

felhívásunkban részt vettek. Október 17-én két teli autóval utaztunk Horgosra, hogy átadjuk 

az adományokat. Jó lenne ha a jövőben elszakított, magyar lakta testvérvárosunk is lenne. 

A fürdő beszámolójával kapcsolatban lenne egy észrevételem, a vendégszám adatokból 

látszik, hogy kb. 20 %-os a visszaesés a 2014. évhez képest. A holnapi nap folyamán nyit a 

szálloda. Szeretném kérni, hogy a jövőben a fürdő beszámolóiban olyan adatok is 

szerepeljenek, melyek még azt az időszakot tükrözik, mikor még működött a szálloda. Azért, 

hogy legyen viszonyítási alapunk a jövőre nézve.  

 

Szalainé Kiss Edina: a tekepálya melletti sportöltöző kapcsán szeretném kérdezni, mikor 

indul meg igazán az építkezés? Jó lenne megsürgetni az alvállalkozót ezügyben.  

Én is nagy örömmel venném, ha lenne erdélyi testvérvárosunk.  

 

Huszár Gábor: folyamatban van Vasasszentgotthárddal a kapcsolatfelvétel. 

 

Fekete Tamás: szomorú, hogy nem olyan ütemben végzi az alvállalkozó a munkát, amilyen 

ütemben kellene, már többször felszólítottuk. Ultimátumot adtunk neki. 

 

Huszár Gábor: nincs tovább haladék, a holnapi nap folyamán mindenképp el kell kezdenie a 

munkálatokat. 

 

Kardosné Kovács Márta: a két ülés közti anyagban olvashatunk a költségvetés helyzetéről 

is. Arra a kompromisszumra jutottunk, hogy a háromnegyedéves adatok vonatkozásában 

döntünk majd esetleges beavatkozásról. Lehetnek olyan beruházások, melyek átütemezhetőek 

a jövő évre.  

 

Dömötör Sándor: én voltam lent a sporttelepen, még semmilyen munka nem kezdődött meg. 

Farkasfán az iskola mögötti részen ki kellene irtani a már többször említett cserjés, bokros 

területet. Többször jeleztem már, és ígéretet is kaptam erre. 

 

Dr. Sütő Ferenc: állandó részét képezi a két ülés közti beszámolónak a pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztató, a máriaújfalui szennyvízberuházással kapcsolatban nagy a csend. Hol 

tart a pályázat, lezajlott már a közbeszerzés? 

 

Huszár Gábor: november hónapban be fogjuk jelenteni a pályázat indulását. 

 

Szalainé Kiss Edina: az elkészült pénzügyi beszámolóban tételesen fel vannak sorolva a még 

el nem kezdett beruházások, zekről talán már most kijelenthetnénk, hogy ne is kezdődjenek 

el.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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229/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

A fürdő következő beszámolója egészüljön ki olyan adatokkal, melyek még abból az időből 

származnak mikor a hotel működött. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.  

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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 az átfogó anyagot. Van hozzáfűznivaló? 

 

Kardosné Kovács Márta: tartalmas anyag van előttünk.  

Ezúton szeretnék gratulálni a honlaphoz, és szeretném kérni, hogy polgármesteri köszöntő is 

kerüljön fel. 

Javaslatunk volt, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor legyen megvizsgálva, hogy a 

hivatali dolgozók milyen illetménynövekedésben, illetve béren kívüli juttatásokban 

részesülhetnek. 

Dr. Haragh László: bizottságunk szeretné elimerését és köszönetét kifejezni a hivatal 

munkája iránt. 

Virányi Balázs: a javadalmazás kapcsán született javaslat hátterében az áll, hogy a hivatalban 

évek óta nem történt bérrendezés, ugyanakkor a dolgozók emberfeletti munkát végeznek. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

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

 

230/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

Felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor legyen megvizsgálva, 

hogy a hivatali dolgozók milyen illetménynövekedésben, illetve béren kívüli juttatásokban 

részesülhetnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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3./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

Beszámoló az Önkormányzat tuljadonában álló földterületek, erdők hasznosításáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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 javasolta kiegészítésekkel. 

 

Kardosné Kovács Márta: a javaslatunk a Mártírok út végén található parkolókkal volt 

kapcsolatos, ill. a közvilágítás rendezésével.  

A kertek vonatkozásban is kérdeztem bizottsági ülésen, nem tudom ezzel kapcsolatban van 

valami új információ? 

 

Huszár Gábor: a délelőtt folyamán küldtem a témában levelet. 

 

Lábodi Gábor: azt szeretném kérni, hogy a külterületeken található önkormányzati területek 

kerüljenek bele a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájába, ne értékesítsük.  

 

Huszár Gábor: nem tudom, hogy van-e megfelelő jogi háttér hozzá. Egyébként nem rossz az 

ötlet,de  inkább a testületre kellene bízni azt, hogy egy - egy területet értékesít e vagy sem.  

Lábodi Gábor: javaslatommal kapcsolatban elmondanám, hogy biztosan tudom, meg van 

hozzá a jogszabályi háttér. 

 

Huszár Gábor: arra utaltam, hogy nem tudhatjuk most, hogy évek múlva mi lesz. Bízom a 

testületben, hogy meg fogja óvni az önkormányzati vagyont. 

 

Szalainé Kiss Edina: az ipari parki területek értékesítése kapcsán felmerült bennem, hogy 

hatékonyabbak lehetnénk, ha állna mögötte egy menedzsment, ami csak ezzel foglalkozik. 

Az önkormányzati lakások felújítása kapcsán azt látom, hogy fixáltunk egy állapotot.  

Szeretném ha a jövőben az elvek mellé, tennénk konkrét intézkedéseket is.  

 

Huszár Gábor: történnek lakásfelújítások, természetesn nem olyan látványos módon, mint az 

utak felújítása kapcsán.  

 

Dr. Haragh László: a sporttelep kapcsán húzódik a területek visszaadása, a Kézilabda Klub 

nem együttműködő velünk?  

 

Huszár Gábor: igazából ez csak formalitás, jobban szeretnénk, ha bíróság mondaná ki a 

döntést. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 
 

 

A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem – 1 tart. ill.  6 igen – 2 nem – 1 tart. arányú 

szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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231/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi  

Vagyongazdálkodási Irányelveket az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

4./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

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

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, hosszasan, előremutató javaslatok születtek. 

 

Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta, ezért is kértem szót. 

Pofátlanság tartom, hogy a szakrendelő előtti parkolóban a környéken lakók parkolnak 

állandó jelleggel. 

Szintén szó esik a kamionparkolásról is az előterjesztésben, természetesen az ipari park 

környékén megtehetik. Több olyan esetről is tudok, hogy a belvárosban parkoltak. Nem lehet 

ezt egyértelműen megtiltani? 

 

Huszár Gábor: ezt meg kell vitatni közlekedési szakemberekkel. Azt elvetném, hogy minden 

utca elejére táblát helyezzünk ki. Inkább a józan belátásra kellene bízni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: nem lehet a városban kamionnal parkolni, ha van ilyen, akkor a 

rendőrség ill. a közterület felügyelet bírságol. Az ipari parkban biztosítunk parkolási 

lehetőséget. 

 

Dömötör Sándor: a Tompa Mihály utca felújítása kapcsán mennyibe került volna, ha 

mindkét oldalon szegéllyel kirakott padka készül? Mikor lesz a végleges műszaki átadás? 

Garanciális felülvizsgálat mikorra várható? 

 

Fekete Tamás: az út felújítása terv szerint történt, kiemelt szegély ott kell ahol zárt 

csatornarendszerben kerül elvezetésre a csapadékvíz. 

Arra egyébként ügyelt a tervező, hogy a házaktól elvezetésre kerüljön a csapadékvíz. 

 

Lábodi Gábor: az 5. ponthoz lenne az a kiegészítésem, hogy a szakrendelőhöz kihelyezendő 

tábla német felirattal is legyen ellátva.  

Azt szeretném kérni, hogy figyelemfelhívó cikk jelenjen meg az újságban a kerékpáros 

közlekedés szabályairól, sok balaesetet okoznak az utóbbi időben. Ahol van kerékpárút ott az 

úton közlekednek, ahol nincs, ott a járdán.  

 

Labritz Béla: egyetértek a határozati javaslatokkal. Szeretném, hogy az 1. határozat b. 
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pontjára 2016. márciusban térjünk vissza, csak addig legyen érvényben a mostani döntés. 

Javasolnám azt is, hogy a jövő év folyamán készítsünk egy átfogó közlekedésbiztonsági 

stratégiát. 

 

Dr. Haragh László: a várkerti parkoló fizetőparkoló lesz, de automata nincs a helyszínen. 

Várható, hogy helyezünk ki automatát, vagy valami más megoldást találunk? 

 

Huszár Gábor: helyezünk ki útbaigazító táblát, és ha a SZET Kft. költségvetése majd engedi, 

szerzünk be automatát is. Jelenleg erre nincs lehetőség. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 1 tart. ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

232/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. számú 

határozat 2. pontjában  - a Szentgotthárd Széll Kálmán  téri szökőkút mellett lévő út 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól északi irányba  induló szakaszán elrendelt 

behajtási tilalmat előíró döntését visszavonja. Az említett útszakaszon az úttest 

szélesítésének lehetőségét a 2016. márciusi ülésig meg kell vizsgálni,  ill. a forgalmi 

rendnek ezen útszakaszon való ismételt vizsgálatára is ekkor tér vissza a Képviselő-

testület.   

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Kethelyi út 25. számú ingatlan előtti Autóbuszmegálló jelzőtábla 5,00 m-rel történő 

előbbre helyezésével. A megvalósításhoz  szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés út 

– híd keret (jelzőtábla áthelyezés), illetve vízkárelhárítás keret (zárt vezeték 

meghosszabbítás, összefolyóakna építés) terhére biztosítja.  

 

 Határidő:  2015. december 01. 

 Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, Ady 

E. utca – Gárdonyi G. utca vasútállomás – Mátyás király utca közötti szakaszán egyirányú 

közlekedés elrendelésével az Ady E. utca irányából a Mátyás király utca irányába. 

 

Határidő: új buszpályaudvar forgalomba-helyezésével 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Nyárfa utca Haris út – 1956-os emlékerdő közötti szakaszán a Rába-folyó irányába - a Domi 

Invest Kft telephelye felőli oldalon  annak  egy  kb. 30 méteres  szakaszám megállási tilalom 

elrendelésével - ahol a telephelyre való be- és kihajtás miatt ez leginkább szükséges. A tábla 
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kihelyezése csak a Városüzemeltetéssel való előzetes egyeztetés után lehetséges.  A jelzőtábla 

kihelyezésének költségét a kérelmezőnek kell viselnie.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

5.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Hunyadi  úti Szakorvosi Rendelőintézet épülete előtt lévő 6 db parkolónál „a Szakorvosi 

Rendelőbe érkezők részére” feliratú kiegészítő tábla elhelyezésével amit német nyelvű 

szöveggel is el kell látni 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

6.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Alsópatak utcában 5,00 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A  megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2015. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2015. december 01. 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal. hogy 

kerüljön megvizsgálásra a Honvéd úton a parkolóhelyek bővítésének  lehetősége,ferde 

parkolók kialakítása 

 

Határidő:  2016. márciusi ülés 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal. hogy meg 

kell vizsgálni a közlekedés feltételeinek javítása érdekében a Mártírok út ja nyugati végén a 

közvilágítás fejlesztésének, ill. a parkolóhelyek fejlesztésének  lehetőségét. 

 

Határidő:  2016. márciusi ülés 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Családsegítés-gyermekjóléti feladatellátás a továbbiakban. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

233/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés, 

illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és a továbbiakban is a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény keretében 

kívánja biztosítani ezeket a feladatokat, azzal, hogy 2016. január 01. időpontot követően a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő, integrált család-és gyermekjóléti központ formájában 

működjön tovább az intézmény. 

Felkéri a Hivatalt és az Intézményt, hogy a szükséges dokumentumok (alapító okirat 

módosítás, működési engedély módosítás, intézményi dokumentumok) előkészítéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

2./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 

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

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, egyhangúlag az 1.A ill. 2. A pontokat javasolják 

elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

 

234/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén  10 főt részesít ösztöndíjban 

 

Határidő : 2015. december 07. 

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

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén 5000  Ft/fő/hó támogatást nyújt. 

 

Határidő : 2016. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 



15 

 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja mindkét pontot. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
 

 

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

 

235/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs v. 

 

4./ Napirendi pont: 

Harangjáték. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elviekben támogatja. 

 

Kardosné Kovács Márta: bizottságunk nem tárgyalta, szeretném véleményünket 

megosztani, elviekben mi is támogatjuk. 

A zene kiválasztását mindenképp szakemberekre bíznám. 

Helyszín vonatkozásában még a zeneiskola tornyát is javasolnám. 

 

Huszár Gábor: a helyszín még nincs eldöntve.  
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Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

 

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

 

236/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széll K. térre javasolt 

harangjáték megvalósulásával elvben egyetért – felkéri a Városüzemeltetési vezetőt, 

hogy nézzen utána annak, hogy milyen feltételekkel lehet harangjátékot beszerezni – 

ezt követően a kérdésre (az elhelyezésre is) visszatér. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért azzal, 

hogy egy Szentgotthárdra jellemző Szentgotthárdi Szignál kerüljön megírásra a 

következő időszakban.  Erre vonatkozóan pályázat kiírásának előkészítését illetve 

esetleges egyéb módon való dallamkiválasztás előkészítését rendeli el.  

 

Határidő: 2016. januári testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

                Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforrások Vezető 

 

5./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :  12. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérnék mindenkit, hogy 

támogassa a kérést. 

 

Virányi Balázs: az előterjesztésben semmi új sincs az előzőekhez képest. 

Azt kellene mindenkinek megértenie, hogy a SZET Kft.-nek bevételekre van szüksége, nem 

tehetjük meg, hogy egyetlen m
2
-t is elveszünk tőle.  

Azt kiszámolta valaki, hogy az önrészből meddig tudná nyírni a SZET Kft. a felsorolt 

területeket? Azt megnézte valaki, hogy ez a befektetés mennyi idő alatt térül meg? 

 

Huszár Gábor: nincs arról szó, hogy a SZET –től vennénk el ezzel munkát.  

Például a keékpárúton folyamatos probléma, hogy a nehéz traktorok nem mehetnek rá havat 

tolni, ez a traktor tudja ezt is.  

 

Labritz Béla: a Horgász Egyesület ajánlotta fel, hogy besegít a városnak.  

Mindent megteszek annak érdekében, hogy támogatva legyenek. Áldozatos munkát végeznek 

évek óta. 

 

Virányi Balázs: a hótolásról például szó sincs az előterjesztésben. Nem fogom támogatni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem – 1 tart.  arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 

 

237/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Horgász 

Egyesület  kérelmét támogatja és 962.000, – Ft forintot biztosít a támogatási kérelemben 

szereplő fűnyíró traktor vásárlásra a lakásépítési keret terhére, azzal, hogy 

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

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

vállalja önkormányzati területek karbantartását (kaszálását)  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Máriaújfalui Sportegyesület támogatási kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  13. 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, egyhangúlag az 1.pontot javasolják elfogadásra. 

 

 

Dömötör Sándor: Ebben az évben sportkeretünket márciusban felolsztottuk. Bár volt már 

arra példa, hogy ha nem is volt valami tervezve, találtunk megoldást. 

Szeretnék a támogatás mellett érvelni, minden tagja szentgotthárdi sportoló.  

 

15:56 órakor Szalainé Kiss Edina távozott a teremből. 

 

Virányi Balázs: javasolnám támogatni az egyesületet, szentgotthárdi gyerekekről van szó. 

Mindkét csapatot támogatnunk kell, így korrekt. 

 

15:59 órakor Szalainé Kiss Edina visszatért a terembe. 

 

Huszár Gábor: vége van a bajnokság, mire adjunk támogatást? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: próbáltuk elérni, hogy ne történjen szakadás. Szeretnénk ha megmaradna 

az NBII-es kézilabdánk.  

Én folytattam az előterjesztés kapcsán megbeszélést az egyesülettel, ők akkor ott meg is 

értették, hogy a sportpénzeket idénre már kiosztottuk.  

 

Huszár Gábor: természetesen felteszem szavazásra az egyesület támogatását, én nem 

javaslom elfogadásra. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  5 igen – 1 nem – 2 tart. ill. 7 igen – 1 nem arányú szavazással az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

238/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui Sportegyesület 

kézilabda szakosztálya kérelmét 200.000,- Ft összegben támogatja a lakásépítési keret 

terhére. 

 

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máriaújfalui Sportegyesület 

kézilabda szakosztálya részére a sportcsarnok / tornaterem használatáért egyébként 

fizetendő bérleti díj 50%-os csökkentésével a Képviselő-testület egyetért.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 

Műfüves labdarúgó pálya kedvezményes használata, szükséges karbantartó eszközök. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14. 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 javasolják. 

 

Kardosné Kovács Márta: a műfűseprű beszerzésénél azt javasoltuk, hogy az önkormányzat 

szerezze be az eszközt, és adja haszbálatba a SZET Kft. részére. 

 

Dr. Sütő Ferenc: szeretném ha valamennyi sportklubnak egyenlő esélyeket biztosítanánk, 

mindeképp támogatom majd a leírtakat. 

 

Lábodi Gábor: a karbantartást tudja a SZET Kft. végezni? Van rá megfelelő ember?  

Javasolnám, hogy küldjük továbbképzésre azt aki a karbantartást végezné. 

Nem javasolnám, hogy a VSE csak március végéig használhassa kedvezményesen a pályát. 

Fekete Tamás: a pálya építője felajánlotta, hogy ingyen kiképzi a karbantartást végzőket. 

Enélkül nem is javasolja a karbantartást. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 

239/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya 

karbantartása kapcsán 
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- a műfű seprű beszerzéséhez 1.042.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az eszköz 

önkormányzat általi beszerzésére a lakásépítési keret terhére, 

- a traktor beszerzése kapcsán felkéri a SZET Szentgotthárdi KFT-t, hogy – 

átmenetileg – a saját eszközparkjával, bérleti konstrukcióban, vagy műfüves pálya 

karbantartásával foglalkozó közreműködő bevonásával gondoskodjon a feladat 

ellátásáról. 

- felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt a műfüves pálya 

karbantartására vonatkozó szerződés előkészítésére, amely tartalmazza a 

Képviselő-testület műfüves pályával kapcsolatos eddigi állásfoglalásait és  

- felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műfüves pálya 

kedvezményes használata kapcsán arról dönt, hogy a Futballpálya üzemidejének az MLSZ 

és az Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak is eleget 

téve térítési díj megfizetése nélkül használják a szentgotthárdi labdarúgó csapatok a 

következő maximális időkeretben: 

- Szentgotthárd VSE: 8 óra/hét,  

- Rábatótfalu SE: 3 óra/hét,  

- Máriaújfalu SE: 1,5 óra/hét.  

azzal, hogy:  

- az önköltségi ár konkrét összegét évente meg kell határozni, amely 

magában foglalja a pálya fenntartási-működtetési költségeinek összegét, 

- a használati igényt havonta előre jelezni szükséges, 

- az így kiszámított kedvezmény konkrét összegét az éves önkormányzati 

sporttámogatások meghatározásához az önkormányzati támogatáshoz 

hozzá kell számítani. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Karsai Gábor SZET KFT. igazgató 

              Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

8./ Napirendi pont: 

Élelmezési nyersanyagrnomák meghatározása. 

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, emelést javasolnak. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület  8 igen – 1 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

240/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. és 2016. 

december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata a szakképző iskolai, 

kollégiumi, az általános iskolai és a gimnáziumi, az óvodai-, bölcsődei, valamint a 
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szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat emelését 3%-ban határozza meg  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetésben az 

élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti mértékben 

fogadja el. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2016. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

9./ Napirendi pont: 

Közalapítványok működésének törvényessége. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 16. 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. 

 

241/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalapítványok 

működésének törvényessége” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 

10./ Napirendi pont: 

Rendezési tervek felülvizsgálata- egyéni indítványok. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. 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. Természetesen vannak 

módosító javaslatok, de abban állapodtunk meg, hogy ezeket majd az elfogadás után 

átvezetjük, most mindeképp le kell zárnunk a folyamatot. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

242/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési tervek felülvizsgálata 

kapcsán elfogadja az Előterjesztés 12. számú mellékletét.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó halgazdálkodásának joga. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  18. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 

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

 

243/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Máriaújfalui Hársas-tavon a zökkenőmentes horgászati tevékenység folyatása érdekében 

egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2016 január 01. napjától – 2030. december 31-ig 

tartó időszakra vonatkozóan kössön haszonbérleti szerződést a Sporthorgász Egyesületek 

Vas Megyei Szövetségével. Egyben felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy a 

haszonbérleti szerződést a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

 

 

12./ Napirendi pont: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19. 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: minden bizottság tárgyalta, javasolják a rendeletek módosítását. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletét a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletét a 

lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :   20. 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, javasolja a rendeletmódosítást. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

14./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd ). 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  21. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja az értékesítést. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

244/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2515/2 hrsz-ú, 144 m
2
 alapterületű, kivett 

tűzoltóság megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra az  Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.  

Az eladási ár:   297 264, - Ft,  



23 

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2015. november 13. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan értékesítése. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  22. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, a bizottságok javaslatát teszem fel szavazásra. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

 

245/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 területű 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant hasznosításra, beépítésre meghirdeti az Előterjesztés 

3. számú melléklete szerint, a 2. sz. mellékletben található ráépítésre vonatkozó 

Megállapodás tervezetében részletezettek alapján azzal, hogy az önkormányzat 2 db. 

minimum 100 m2 összterületű helyiségre tart igényt a megépülő társasházban.  Az ingatlanon 

kizárólag lakásokat tartalmazó társasház építésére van lehetőség. A meghirdetésre a 25 millió 

Ft-os vagyoni értéket meg nem haladó vagyonértékesítésre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 19. szám alatti Társasház kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :  23. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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246/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, József A.u.19. 

szám alatti Társasház kérelmét forráshiány miatt nem támogatja. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft-nek, hogy a gazdálkodásába tartozó 2 db lakás után a 

veszélyes hulladék elszállításához az önkormányzati tulajdona erejéig biztosítsa a Társasház 

részére. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

17./ Napirendi pont: 

Lakásvásárlási kérelem Kurucz Csilla Boglárka. 

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, egyhangúlag elutasítják az értékesítést. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
 

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

 

247/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970 

Szentgotthárd, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. ép. ttér 6. sz. szám alatti 146/2/A/6 hrsz-

ú, 48 m
2
 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos lakás értékesítéséhez. 

 

Határidő: közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

18./ Napirendi pont: 
A termelői piac. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő a 3 ill. 4. üzlethelyiséget jelölte meg, az 

induló bérleti díjat 2500 Ft/m
2
-ben határozta meg. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a Magyar Államkincstár keresett meg minket azzal. hogy állampapírok 

értékesítésével szeretnének Szentgotthárdon is foglalkozni.  

A termelői piacon mutattuk üzleteket nekik, őket érdekelné a nagyobbik üzlethelyiség, de 

ehhez felsőbb engedély is kell. November 6- ig ezt eldöntik, ezért azt javasolnám, hogy ezt 

foglaljuk határozatba.  



25 

 

Amennyiben a Magyar Államkincstárnak mégsem kell az üzlethelyiség, akkor szokásos 

módon meghirdetjük a két kisebbet. 

 

Kardosné Kovács Márta: azt javasolnám, hogy a bérleti díjat kezeljük rugalmasan. 

 

Virányi Balázs: ez az állampapír értékesítés ideiglenes vagy állandó? 

 

Huszár Gábor: hosszútávon gondolkodnak.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 

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

 

248/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi termelői piac 

területén lévő Szentgotthárd Város Önkormányzatának 71/317 tulajdoni hányadát képező 

szentgotthárdi 1377/5/B ingatlanban lévő helyiségek hasznosítási ügyében a következő 

határozatot hozza: 

 Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alaprajzon a 6. számmal megjelölt helyiségre a 

Magyar Államkincstár által értékpapír forgalmazására szolgáló értékesítési pont hasznosítási 

célra jelzett helyiségigény kielégítésére 2015. november 15-ig fenntartja hasznosítási igényét. 

Amennyiben ezen időpontig a Magyar Államkincstár nem erősíti meg és nem véglegesíti  

igényét, akkor viszont   a 3 ill. 4. számú helyiségeket kívánja hasznosítani. ,  

A termelői piacon található szentgotthárdi 1377/5/C hrsz-ú ingatlanban az előterjesztés 2. sz. 

mellékletet képező alaprajzon a 3. számú helyiséget kívánja használatba venni, a 3. sz. 

mellékletben található használati megosztásról szóló Szerződés alapján.  

 

A Képviselő-testület a földhasználat ellenértékeként úgy rendelkezik, hogy az 

önkormányzatnak az épületekben lévő tulajdoni hányada ellenére sem feladata a termelői 

piacon az épületek környezetében felmerülő olyan feladatok végzése vagy azok 

finanszírozása mint hólapátolás és síkosság mentesítés, az épület környezetének tisztán 

tartása, szemétszállítás megszervezése és finanszírozása, növények gondozása vagy 

telepítése, környezet szépítése, táblák kihelyezése, a rend fenntartása az épület 

környezetében, stb. Mindezek ellátása és finanszírozása kizárólag a RA-HU-MI 2012. Kft 

kötelessége.   

 

2./      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 

lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő  13,65  m2 és 11,65 m2 területű 

üzlethelyiségeket  bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek 

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 2015. december 10. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. decemberi testületi ülés. 
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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. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2016. január 10-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor decemberben az üzlethelyiség/ek ügyét ismételten 

a Testület elé kell terjeszteni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

16:44 órakor Huszár Gábor, polgármester Közmeghallgatást rendel el, 16:52 órakor 

folytatódik az ülés. 

 
III. EGYEBEK 

 

Dr. Haragh László: az Idősügyi Tanács kérése a SZET Szentgotthárdi Kft. felé, hogy 

készüljön egy olyan szakiparos névjegyzék, akikhez bármikor fordulhatnak.   

Szeretném azt is megerősíteni, hogy fontos a kurmint szőlő felvétele az értéktárba. 

 

Huszár Gábor: mindannyian csatlakoztunk ehhez.  

 

Kardosné Kovács Márta: bárki bármilyen javaslattal élhet az értéktárba, csupán egy 

adatlapot kell hozzá kitölteni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 
 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:58 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


