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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-33/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 26-án            
14: 01 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, 
Doncsecz András 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,  
 
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  zárt ülésen tárgyalja a  

 „A Gotthard-Therm Kft. stratégiai terve.”, 
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 „Gotthard-Therm Kft. kérelme.”, 
 „A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. stratégiai terve”, 
 „ A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. stratégiai terve”, 
 A SZIP Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató díjazása.”, 
 „A betegfogadási rend betartása a szentgotthárdi Rendelőintézetben.” 
 „ Az önkormányzati autóbusz eladása.” 
 „Szentgotthárd 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan vásárlása ( dr. Augustin-Gyurits 

Katalin).” 
 Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra”, valamint 
 „”Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére 

javaslat.” 
 „VASIVÍZ Zrt.  Igazgatóságába igazgatósági tag delegálása.” 

című előterjesztéseket. 

 
Szalainé Kiss Edina: a VasiVíz Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálását nem értem 
miért tárgyaljuk zárt ülésen.  
 
Huszár Gábor: ha a delegált kéri, zárt ülésen kell tárgyalni.  
 

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

226/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az  
 „A Gotthard Therm Kft stratégiai terve.” 
 „Gotthard-Therm kft kérelme.” 
 „A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft stratégiai terve.” 
 „A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. stratégiai terve.” 
 „A SZIP Szentgotthárdi Ipari Park Kft ügyvezető igazgató díjazása.” 
 „A betegfogadási rend betartása a szentgotthárdi Rendelőintézetben.” 
 „Az önkormányzati autóbusz eladása.” 
 „Szentgotthárd 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Dr. Augustin-Gyurits 

Katalin)” 
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra.” 
 „„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére 

javaslat.” 
 „VASIVÍZ Zrt.  Igazgatóságába igazgatósági tag delegálása.” 

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 
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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 / 
 
2./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 
érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi 
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A 2016. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
SZEOB Tótágas Bölcsőde kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme walldürni látogatás útiköltségéhez. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. 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 / 
 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok. 
Hosszú távú startégiai partnerség a város művészeti és turisztikai fejlődéséért. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Energetikai Bizottsági tag(ok) választása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
Tájékoztató turisztikai feladatokról. 
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 / 
 
8./ Napirendi pont: 
Az 1956-os emlékerdő felújítására vonatkozó pályázat benyújtása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 
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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 / 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Tuljadonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Üzletek éjszakai zárva tartása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
A Művelődési Ház felújítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Településrendezési felvetések: Lakóterületi hasznosítás problémái Rábatótfalu városrészben. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
16./ Napirendi pont: 
Elvi megállapodás települési adórendelet megalkotásáról. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,  
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
17./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
18./ Napirendi pont: 
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SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
19./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
20./ Napirendi pont: 
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
21./ Napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
22./ Napirendi pont: 
A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
23./ Napirendi pont: 
Lakásvásárlási kérelem ( Takács Barbara Dalma ) 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,   
Előterjesztés : 29. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
24./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,   
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
25./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 
kérelme.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,   
Előterjesztés : 31. 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: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Október 2-án a maribori Szőlő Ünnepen vettem részt. 
Október 3-án a Színházban tartott Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen 
köszöntöttem a megjelenteket és adtam át Szepesiné Fuisz Erikának az Idősek az Idősekért 
Díjat. Csörnyi Zoltánné pedig a Vas Megyei Közgyűlés elnökétől vehetett át kitüntetést.  
Október 5-én Szalafőre mentem, ahol két ország köztársasági elnökével találkoztam, ugyanis 
Áder János Magyarország, valamint Borut Pahor Szlovénia köztársasági elnöke egy 
Felsőszölnökről induló, Szlovénián át Szalafőre érkező kerékpártúrán vett rész.  
Október 6-án Rátóton a 13 aradi vértanú kivégzésének alkalmából rendezett ünnepségre 
mentem, majd egy Pécsről érkező céggel a téglagyárral kapcsolatban tárgyaltam. Délután 
fürdő Felügyelő Bizottsági ülésre mentem. 
Október 10-én TDM egyeztetést tartottunk 
Október 11-én délután Sárvárra mentem, ahová az október 2-i népszavazással kapcsolatban 
hívták meg a megyei polgármestereket. 
Október 12-én intézményvezetői egyeztetést tartottunk. Később Dr. Simon Margitot, a 
Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetőjét fogadtam, majd utána Czotter-Szukics Mónikával a SZET 
Kft ügyvezetőjével, valamint Páczné Szakál Éva pályázati ügyintézővel az ’56-os Emlékerdőt 
tekintettük meg az október 23-i ünnepség kapcsán. Délután Bűnmegelőzési Bizottsági ülésre 
mentem, később a Refektóriumban tartott Partnerségi Információs Napon vettem részt. 
Október 13-án Dr. Rédei Józseffel, a Morrow Medical Zrt. ügyvezetőjével és Dr. Bíró Judit 
közbeszerzési szakértővel tárgyaltam. A megbeszélésen részt vett Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
úr, dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint Domiter Judit 
intézményi ügyintéző. Délután Várszegi Zoltánt az MFB- Ingatlanfejlesztő Zrt. 
vezérigazgatóját fogadtam. Később Szombathelyre mentem. 
Október 14-én Csuk Alajossal tárgyaltam Gaál Ákos ifjúsági és sportügyintézővel együtt, 
később fürdő Felügyelő Bizottsági ülésre mentem. 
Október 16-án az Idősek Napja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttem a vendégeket 
Rábafüzesen. 
Október 17-én reggel Gyökös Imre Gergőt a SZIP Kft ügyvezetőjét fogadtam, majd Pannon 
Kapu Kulturális Egyesülettel kapcsolatos havi megbeszélésen vettem részt. Kora délután 
Szombathelyen tárgyaltam. Később a Tudományos és Technológiai Park cím megszerzésére 
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irányuló szerződés aláírásán vettem részt. 
Október 18-án Dr. Klósz Beátát, a Rendelőintézet vezetőjét fogadtam. Délután Szombathelyre 
utaztam a Príma Díj megyei átadójára. 
Október 19-én Dr. Bíró Judit közbeszerzési szakértővel az orvosi ügyelet kapcsán a kistérségi 
polgármesterekkel tárgyaltunk. 
Október 20-án Dr. Szarvas Attilát tárgyaltam Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral együtt, majd 
Dr. Bíró Juditot fogadtam dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel, 
illetve Domiter Judit intézményi ügyintézővel együtt. Utána EFI-vel és az Országos 
Tisztiorvosi Hivatallal közösen a „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság 
mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” című projekt keretében 
Lelki Egészség Központ kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírására mentem. Később 
Preiner Józsefet, a Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatóját fogadtam. Délután az 
’56-os interjúkötet átadóján köszöntöttem a Színházban összegyűlt érdeklődőket. 
Október 21-én Budapesten tárgyaltam, többek között az EMMI-ben, illetve lakásépítésekkel 
kapcsolatban, illetve a Kézilabda Szövetségnél. Délután a Hunyad megyéből érkező 
delegációt fogadtam, akiket Marton Ferenc a Megyei Közgyűlés alelnöke képviselt. A 
delegációhoz csatlakozott Winkler Gyula Románia Európa Parlamenti képviselője. 
Október 22-én a városi megemlékezést tartottunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából. Ezúton köszönjük a közreműködőknek, hogy méltóképpen 
emlékezhettünk meg 56 hőseiről. 
Október 24-en ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 
Október 25-én HVB ülésen vettem részt, majd Franz Posch urat és Vari Balázst fogadtam. 
Ezután az Idősügyi Tanács tartotta soron következő ülését. Délután az Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Jogi Bizottság ülésezett. Utána a Diabétesz Klub ülésén vettem részt. 

A polgármester szabadsága: 

2016. szeptember és október hó: 

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

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016. 09.      hó                         -  2016. 09. 16.        1 nap 

  
2016. 10. 11.-10. 14.              4 nap 

  

2016. 10. 25-ig     0 nap 

  

 

2016. évre megállapított 
szabadság   

2016. október 25. 
napjáig felhasznált 

Igénybe vehető /  
kiadandó 
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(2015. évi+2016. évi = 
2016. évi mindösszesen) 
15 + 39 = 54 nap 15 +10= 30 nap 

  

24  nap  

 
14:17 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre. 
 
Lábodi Gábor: az október 22-i ünnepséggel kapcsolatban örömmel tapasztaltam, hogy nem 
politikus mondott beszédet. 
A Medical Morrow ügyében szeretnék szólni, a cég a közbeszerzéskor 5 évre vállalta az 
ügyelet ellátását, testületünk ezt egy határozattal nem írhatja felül.  
Ha a cég felmondja a szerződést, akkor nem indulhat további közbeszerzéseken. 
A másik téma amit említeni szeretnék, a termelői piac. A mai napon készítettem felvételeket 
melyeken tisztán látszik, hogy az úttesten és a parkolóhelyeken árulnak az árusok.  
 
Huszár Gábor: a parkoló tudtommal bármikor használatba vehető. Amikor a közlekedési 
felügyelet kiadja az engedélyt, nincs ott helye az árusoknak.  
Az ügyeleti ellátással kapcsolatban csak részinformációi vannak.  
 
Dr. Sütő Ferenc: szeretném jelezni, hogy a termelői piacon valóban áldatlan állapotok 
vannak, ezt személyes érintettségem okán is tudom mondani.  Édesanyám nap, mint nap 
beszámol. 
 
Huszár Gábor: kérem a vérosüzemeltetést, vizsgálja meg, mikor lehet ott a rendes parkolási 
rendet betartatni! 
 
Dr. Sütő Ferenc: tisztelettel kérem polgármester urat, hgy adjon nekünk írásos tájékozatatást 
a kistérségi polgármesterekkel történt egyeztetésről, az ügyelet kapcsán.  
Az október 23-hoz kapcsolódóan még el szeretném mondani, hogy sajnálom, hogy soha nem 
a napos napján tartjuk az ünnepnapokat, ettől függetlenül nagyon szép ünnepségnek lehettünk 
részesei. 
A Máriaújfalui városrészi önkormányzatnak volt egy kérelme, a mérlegház és tűzoltószertár 
állagmegóvásával kapcsolatban, én ezt postai úton jutattam el a hivatalba, megérkezett? 
 
Huszár Gábor: megérkezett. 
 
Kovács Márta Mária:  két nyertes pályázatunk van, melyek említést érdemelnek. 
Az egyik a Vis Maior a másik pedig a határon átnyúló.  
A két ülés közti anyagban beszámol a pénzügyi iroda az adóhatósági tevékenységről, kiemeli, 
hogy a gépjárműadó behajtások pozitív irányt vettek. A beszámolóban egy jegyzőkönyv 
megállapítása is szerepel : „Az adóvégrehajtás sokat fejlődött a korábbi cél- és utóellenőrzés 
óta. A megújult ügyintézői csoport szakszerűen alkalmazza a vonatkozó jogszabályokat, 
korszerű számítógépes ismeretekkel felvértezve táblázatokat szerkesztve, feljegyzéseket 
készítve,lelkiismeretesen követi az egyes végrehajtási ügyeket. A fejlődés a korábbiakhoz 
képest szembetűnő…  
Mindezek alapján megállapítható az elsőfokú adóhatóságnak a végrehajtás során elvégzett 
munkája meggyőzően bizonyítja, hogy az utóellenőrzés elérte a célját: az elsőfokú adóhatóság 
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teljesítménye ezen a területen is dinamikusan fejlődött, ugrásszerűen megnőtt, illetve 
működése az eljárás ezen szakaszában is kiszámíthatóvá és folyamatossá vált.” 
Gratulálok a pénzügyi csoportnak! 
 
Szalainé Kiss Edina: én is hasonlót szerettem volna mondani, gratulálok a pénzügyi 
irodának! 
Örülök, hogy az energetikus anyaga is bekerült a két ülés közti előterjesztésbe, de nem 
teljesen értek a feladataival egyet, neki kellene javaslatokat tenni, és például nem nekem. 
 
Lábodi Gábor:  a Medical Morrow vis maior-ra hivatkozik, de ilyen szerintem nincsen. 
Minden kistérségi polgármesterrel történt egyeztetés, de azt nem mondta polgármester úr, 
hogy azt közölte a polgármesterekkel, ha nem fizetik meg a részüket, akkor velük a város 
szerződést bont.  
Kaptunk részletes kimutatást a cégtől, hogy mire kell ez a plusz finanszírozás? 
 
Huszár Gábor: 2500 Ft-ról 3500 Ft-ra elmelnék az ügyeleti óradíjat, ezt minden képviselő 
megkapta. 
 
Virányi Balázs: a költségvetés tárgyalásáig össze kellene állítani egy olyan anyagot, ami a 
még meg nem oldott energetikai problémákat tartalmazza. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

227/2016. 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: 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 
érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi 
mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. 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.  
 
Kovács Márta Mária:  nem nyújthatnánk be igényt a volt munkaügyi központ épületére? 
  
Huszár Gábor: ez már annak idején megtörtént, csak hosszú az átfutási idő.  
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Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta, így szeretnék javaslattal élni. A Széll 
Kálmán 15. alatt található üzlethelyiség sorsa régóta húzódik, szeretném ha a jövőben 
értéknövelő beruházások történnének.  
 
Virányi Balázs: bizottságunknak volt kiegészítése, kérem ezt is beolvasni! 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

228/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 
irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2017. évre 
vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint módosítja az alábbi kiegészítésekkel:. 
• a hivatal folytasson tárgyalásokat a laktanya átépítése kapcsán az Opel gyár 

illetékeseivel, ill. vegye fel a kapcsolatot a Markusovszky Kórházzal a volt 
szanatóriumi szolgálati lakások ügyében 

• volt munkaügyi központ épületének esetleges önkormányzati tulajdonba vételével  
kapcsolatban is kell tárgyalni 

• készüljön becslés (költségvetési tárgyalásokig) a Széll Kálmán tér 15. alatt lévő lakás 
üzlethelyiséggé  alakítási illetve  felújítási költségeiről 

 
Határidő: azonnal és folyamatos,  
Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 
 
3./ Napirendi pont: 
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság hosszasan tárgyalta, elfogadásra javasolja. Mindenhol az „A” 
pontokat javasolja elfogadni.  
 
Kovács Márta Mária:  bizottságunk a 4.a pont második felét nem javasolja elfogadni, 
véleményem szerint nem kell kikérni a Fürdő utca vonatkozásában a lakók véleményét.  
Az orvosi rendelő környékének rendezése már aktuális lenne, szeretném ha a jövő évi 
költségvetésben szerepelne.  
 
Dr. Haragh László: a Kis utcánál javasolnám, hogy az egyirányúsítás előtt, kérjük ki minden 
porta véleményét. 
 
Virányi Balázs: a Széll Kálmán 19. vonatkozásában javasoltuk a közlekdési megvizsgálását 
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tavasszal.  
 
Szalainé Kiss Edina: Jakabházán szeretném kérni, hogy a tábla áthelyezését mindkét 
irányból vizsgáljuk meg. 
 
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy a kerékpárutakra kerüljön felfestés, hiszen sok idegen 
járdának használja.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  a következő arányban fogadta el a határozat pontjait:  
1.pont : 7 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazás 
2.pont : 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
3.pont : 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
4.pont: 8 igen – 1 nem arányú szavazás 
5. pont: 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
6. pont: 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
7.pont: 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
8.pont: 9 igen – 0 nem arányú szavazás 
 

229/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd, Akác utcában 3,50 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Szentgotthárd, Szépvölgyi utca lakóingatlanokkal rendelkező szakaszaira 3,50 
tonnás „kivéve engedéllyel” súlykorlátozás elrendelésével. A  megvalósításhoz 
szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 
Határidő:  2016. december 01. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 

3. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy  a 
Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő merőleges 
parkolóállásokba a gépjárművek csakkel csak orral előre lehet beállni.  A  
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret 
terhére biztosítja. 

 
Határidő:  2016. december 01. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
4. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló Fürdő utca 
irányába történő megnyitásához. A képviselő – testület elvi hozzájárulást ad a 
Fürdő utcában parkolóállások kialakításához. Az elvi döntésről és a javasolt 
megoldásokról előzetesen tájékoztatni kell a Fürdő utca lakóit és véleményük 
ismeretében, illetve a fejlesztés részletes kidolgozásával (költsége, ütemezése) a 
végleges döntés meghozatala érdekében újra a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a kérdést.  

 
Határidő:  2016. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
5. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 
Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán kezdeményezett forgalmi 
rend változás - a Kis utcában a Bem J. utca irányába egyirányú közlekedés 
elrendelése- előtt úgy határoz, hogy az utca érintett szakaszán élőknek  
előzetesen részletes tájékoztatást kell adni a változtatás  következményeiről.  
(nem lehet a parkolást, illetve a kétiárnyú kerékpáros forgalmat megengedni, 
stb.) Ezt követően, a 2017. májusi ülésen kell a felmérés eredményét a 
Képviselő- testület elé terjeszteni. 
 
Határidő:  2016. december 01. 
Felelős:   Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 

6. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
József A. utca 25-27. lakóingatlanok előtt várakozási tilalom munkanapokon történő  
elrendelésével. A  megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – 
híd keret terhére biztosítja. 

 
Határidő:  2016. december 01. 

 Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
7.   Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elrendeli, hogy vizsgálják 
meg a Hunyadi útról déli irányba a jelenlegi motocrossz - pályához bevezető közút 
elnevezhetőségét, lehetséges névként a Fácános utcát javasolja. 

 
Határidő: 2017. januári testületi ülés 

 Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
 

8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elrendeli a 2017. májusi 
ülésre kerüljön felülvizsgálatra a Széll K. tér 19. alatti épület kapualjában történő behajtás 
korlátozása és ezzel együtt ismételten a  Széll Kálmán tér szökőkút mögötti részén a 
közlekedés rendjének felülvizsgáéata  
 

Határidő: 2017. májusi ülés 
 Felelős:  Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
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II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A 2016. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

230/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2015. számú 
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2016. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2016. évi munkatervét azzal 
módosítja, hogy a „Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata” című napirendet a 2016. decemberi Képviselő-testületi és 
Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
2./ Napirendi pont: 
SZEOB Tótágas Bölcsőde kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. 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. 
 

231/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Tótágas Bölcsőde 
kérelmét támogatja, részére 2 500 000 forint pótelőirányzatot biztosít a tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
   Dr Gábor László Önkormányzati és Erőforrás vezető 
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3./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme walldürni látogatás útiköltségéhez. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások 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, javasolja elfogadni.  
Időközben kiderült, hogy nem is utazik az énekkar? 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném kérni kizárásomat a szavazásból. 
A meghívás él, készülünk, de a fellépés időpontja még egyezetetés alatt áll. 
 
Huszár Gábor:  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

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

 
232/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Énekegyesület 
kérelmét megismerte és Szentgotthárd Város Vegyes kara walldürni fellépését 100.000,- Ft 
összeggel támogatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
4./ Napirendi pont: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

233/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában  

• az „A” típusú pályázat esetén  10  főt részesít ösztöndíjban. 
 

Határidő : 2016. december 08. 
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Felelős   : Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában  
• az „A” típusú pályázat esetén 5.000  Ft/fő/hó támogatást nyújt. 

 
Határidő : 2017. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 
Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok. 
Hisszú távú startégiai partnerség a város művészeti és turisztikai fejlődéséért. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Körünkben van W. Horváth Tibor, akinek szót adunk, erről szavazás következik.  
 
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót. 
 
W. Horváth Tibor:  5 éve dolgozunk a SZEMLE Egyesülettel, minden projekt a művészek 
szívükbe zárják Szentgotthárdot. Meghatározó nevek, akik Szentgotthárd hírét tudnák vinni.  
 
Lábodi Gábor: akkor tudom támogatni, hogy ha szakrális értékeinket és a szobrainkat nem 
emelik ebbe be. 
 
W. Horváth Tibor:  eddig sem volt ilyesmiről szó.  
 
Dr. Haragh László: bizottságunk is hasonlót javasolt, ill. köszönjük az előző évben végzett 
munkáját a szervezőknek. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

234/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szentgotthárdi Művészeti 
Szabadnapok -  Hosszú távú stratégiai partnerség a város művészeti és turisztikai 
fejlődéséért c. előterjesztést megismerte és elviekben támogatja a 2017. évi tervezett programok 
megvalósítását. A  Képviselő – testület  W. Horváth Tibor szervezőt felkéri az egyes programok 
költségvetésének kidolgozására. 
Városi rendezvények esetén történjen egyeztetés az időpontok és helyszínek vonatkozásában a 
Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, TDM-mel, Gotthard-Therm Kft-vel. 
 
Határidő: közlésre azonnal,kidolgozott költségvetés benyújtására 2016. november 20. 
Felelős:    Huszár Gábor  polgármester 
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      W. Horváth Tibor 
 
6./ Napirendi pont: 
Energetikai Bizottsági tag(ok) választása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
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. 
 

235/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Energetikai Bizottság 
tagjai közé választja Czotter-Szukics Mónikát a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjét és 
Doncsecz András városüzemeltetési vezetőt. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős : Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
7./ Napirendi pont: 
Tájékoztató turisztikai feladatokról. 
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, elfogadásra javasolják.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

236/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a külön meghatározott turisztikai 
feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja azzal, hogy:  
- a „Touch-Info” pont beszerzését elviekben támogatja, de meg kell várni, hogy 

finanszírózható-e az elnyert, de még támogatási szerződéssel nem rendezett 
városmarketinget támogató pályázati forrásból. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
8./ Napirendi pont: 
Az 1956-os emlékerdő felújítására vonatkozó pályázat benyújtása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

237/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az 

’56-os Emlékerdő lyukas zászlót formázó park-részletének felújítására a KKETTKK-56P 
– 02 jelű pályázatot nyújtsa be a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209 /2016. számú 
határozatát ezzel egyidejűleg visszavonja.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 
9./ Napirendi pont: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és az 1. mellékletben szereplő stratégiát javasolja 
elfogandi.  
 
Szalainé Kiss Edina: részeletes elolvasva az előterjesztést, találtam néhny dolgot, amit 
aktualizálni kellene. Például szerepel a közvilágítás korszerűsítése, hotel újranyitása. 
Ezeket frissíteném.  
 
Huszár Gábor: ebből is látszik, hogy dolgozunk a megvalósításon, sokminden már el is 
készült. 
 
Kovács Márta Mária:  évente kellene felülvizsgálnunk és aktualizálni.  
 
Huszár Gábor pár percre átdja az ülés vezetését Labritz Béla alpolgármesternek. 
 
Labritz Béla: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

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

 
238/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szentgotthárd Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
szövegezéssel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
10./ Napirendi pont: 
Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: nekem nem tetsző kifejezés a kistérség, nem lehetne ezt Szentgotthárd 
Járásra javítani, módosítani? 
 
Huszár Gábor: a kistérség is működik és a járás is, közötte 1 településnyi különbség van. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

239/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az Előterjesztés 2. 
számú melléklet eszerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
11./ Napirendi pont: 
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 
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: minimális az infláció, így nem tartjuk aktuálisnak az emelést, ezt javasolta 
mindkét bizottságunk.  
 
Szalainé Kiss Edina: én javasoltam az emelést, hiszen igaz, hogy nincs infláció, de az árak 
emelkedése folyamatos. Nem szeretném ha az étkeztetés minősége romlana.  
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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. 
 

240/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. és 2017. 
december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a középiskolai-
,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját 
meghatározó nyersanyagnormákat emelését a jelenlegi infláció mellett nem tartja 
megalapozottnak és azt nem támogatja. Javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a fenntartása alá tartozó intézményben is  az 
Önkormányzat döntése szerinti határozzon. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
 
12./ Napirendi pont: 
Tuljadonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
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 hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

241/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 
Honvéd u. 10. sz. alatti SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
tanétteremében lévő szalagparketta csúszásmentes járólapra történő cseréjéhez.   
A Képviselő – testület a polgármesteri nyilatkozatot jóváhagyja.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
13./ Napirendi pont: 
Üzletek éjszakai zárva tartása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, megoszlanak a vélemények.  
 
Dr. Sütő Ferenc: tennék arra javaslatot, hogy történjen szélesebb körű társadalmi egyeztetés, 
például az ifjúsági ill. idősügi tanáccsal. Ezt követően tűzzük napirendre a témát.   
 
Huszár Gábor: kedden már szóba került az Idősügyi Tanács ülésén.  
Ők azt mondták, hogy kell az éjszakai szórakozás.  
A fő probléma nem a vendéglátóhelyeken történik, hanem amikor egyik helyről mennek a 
másikra, vagy esetleg haza. Erre viszont fokozottabb rendőri jelenlét lehet a megoldás. 
 
Dömötör Sándor: kétségtelen, hogy mindkét tanács véleménye fontos. Az az érzésem, hogy 
ez a rendőrség nélkül nem fog működni. 
 
Huszár Gábor: teltházas rendezvények lezajlanak balhé nélkül, lehet ezt úgy is csinálni.  
 
Labritz Béla:  egyetértek Sütő úr gondolataival, beszélnünk kell a témáról. 
A vendéglátóhelyeken is múlik, hogy állnak a kérdéshez. 
 
Lábodi Gábor: mindkét oldalon vannak érvek, minden vállalkozást büntetünk ezáltal, jól át 
kell gondolni a témát. 
Fiatalainkat el is kergethetjük a döntéssel.  
A rendőrséggel szoros együttműködés szükséges. 
 
Virányi Balázs: az ifjúsági tanács bevonásával egyetértek . 
A technika fejlődésével erősödött a hang is, kompromisszumos megoldásokat kellene keresni.  
 
Labritz Béla:  leginkább a zajról van szó, nézzük át ezzel együtt a környezetvédelmi 
rendeletünk idevonatkozó részét.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: azok jelenleg nincsenek itt, akiket ez a legjobban zavar, jó lenne velük is 
leülni. 
Jogos a lakosság igénye, arra, hogy pihenjen. 
Tévedés, hogy mi engedélyt adunk, felénk csak bejelentik a rendezvényeket.  
 
Virányi Balázs: talán a HÉSZ-ben is lehetne szabályozásokat tenni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

242/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért az üzletek 
éjszakai nyitva tartását korlátozó önkormányzati rendelet megalkotásával.  a jelen 
előterjesztésben írtak szerint/ a következők szerint azzal, hogy a kérdésről ki kell kérni 
előzetesen az Ifjúsági Tanács, az Idősügyi Tanács ill. esetlegesen egyéb civil szervezetek 
véleményét is. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
14./ Napirendi pont: 
A Művelődési Ház felújítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, az egyik elfogadásra javasolja, a másik nem tudott 
döntést hozni.  
 
Dr. Haragh László: végre megújulhatna egy olyan épület, melyre nekünk még hosszú ideig 
nem lesz forrásunk. Támogatni tudom a felújítást. 
 
Szalainé Kiss Edina: az előző ülésen is előkerült a téma, akkor határozott véleményen 
voltunk.  
Idén is jelentős összegeket terveztünk a művelődési ház felújítására, eddig nem kezdődtek el a 
munkálatok. Ezenkívül adtunk be pályázatot is. 
Az előterjesztés sok ellentmondó információt tartalmaz. Például a Kormányhivatal már 
benyújtotta a pályázatot, sőt az pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra 
vár. Ezek szerint ezt polgármester úr elhallgatta előlünk. 
 
Huszár Gábor: nyáron jött egy szándéknyilatkozat, melyben arra adtunk engedélyt, hogy 
adhatnak be pályázatot.  
 
Virányi Balázs: én is szeretem ezt az épületet, de más oldalról közelíteném meg a kérdést. 
Az épület nem alkalmas hosszútávon közművelődési feladatokra, annak idején is banknak 
épült. 
 
Lábodi Gábor: az előterjesztésben az van, hogy a civilek majd igénybe vehetnek 
helyiségeket a kormányhivatal jóváhagyásával. Ha irodák lesznek, akkor ez nehézségeket 
okozhat.  
Hány közösségi hely van a Színházon kívül?  
 
Szalainé Kiss Edina: nincs konkrétumok leírva, mi az amit majd a civileknek engedni fog a 
kormányhivatal.  
A Művelődési Ház a közösségi életnek központja lehetne, kiszolgálhatná a civil szervezeteket, 
művészeti csoportokat. A pincrendszerről nem is beszélve. Óriási hibának tartom azt is, hogy 
a Munkaügyi Központ oda beköltözött. 
A családsegítő elhelyezésére hogyan fogunk forrást találni? 
 
Dr. Haragh László: Virányi úr minden mondatával egyet lehet érteni. 
Kié marad az épület? Továbbra is a mienk. Ki fogja használni? Nem jár meg a 
szentgotthárdiaknak, hogy méltóképpen kialakított járási hivatalban intézhessék ügyeiket? 
 
Labritz Béla:  sok helyen elmondtam, hogy vívódom a témával. A kerthelyiséghez és az 
épülethez sok emlék köt.  
Itt marad az épület. 
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Dr. Sütő Ferenc: mindannyian Szentgotthárdért és a lakosságért hozunk döntést.  
Lehet, hogy ha polgármester úr nem írja alá a szándéknyilatkozatot, akkor nem kerülünk ilyen 
helyzetbe. 
Lehet nosztalgiával, érzelmekkel kezelni, de óriási problémának tartom, hogy nem tudjuk 
megtalálni a fiataloknak, civileknek, a kultúrának megfelelő helyszínt.  
 
Huszár Gábor: semmi probléma nincs abból, hogy szándéknyilatkozatot írtam alá. Ha úgy 
döntünk, hogy nem veszünk részt a pályázatban, akkor átteszik ezt a 60 millió Ft-ot máshová.  
 
Lábodi Gábor: alpolgármester úr az elmúlt hónapban teljesen más állásponton volt. 
Óvatosan kell azzal bánnunk, hogy odaengedjük a kormányhivatalt. 
Előbb utóbb az ingatlan tulajdonjogát is meg fogják szerezni. 
 
Szalainé Kiss Edina: komolyan gondolja bárki, hogy a kormányhivatal engedni fogja, hogy a 
fúvószenekar péntektől vasárnapig ott próbáljon? 
Ne mondja nekem senki, hogy ezt a 60 millió Ft-ot mi nem tudtuk volna megfinanszírozni.   
 
Virányi Balázs: mi alkupozícióban vagyunk, a szentgotthárdi képviselő-testület arról dönt, 
hogy hozzájárul e a konstrukcióhoz, és ha igen, milyen műszaki tartalommal.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
243/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház 
tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Vas megyei Kormányhivatal a „Középületek 
kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra benyújtott pályázatával 
a Művelődési Ház (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.) energetikai felújítását megvalósítsa 
azzal, hogy 

- a kivitelezés során az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetni szükséges, a 
fejlesztés műszaki tervei kizárólag a tulajdonos Önkormányzat képviselőjének 
írásos jóváhagyásával valósíthatók meg, 

- a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő saját forrás biztosítása a 
Kormányhivatal feladata 

- sikeres pályázat esetén a teljes épületet a Kormányhivatal ingyenes használatába 
adja azzal, hogy erről külön megállapodást kell kötni, amelyben szerepelnie kell, 
hogy a Kormányhivatal az emeleti nagytermet és hozzá tartozó 
kiszolgálóhelyiségeket (raktárhelyiség, WC) a városi civil élet/programok számára 
a használat időtartama alatt mindvégig fenntartja és előre egyeztetett időpontokban, 
térítésmentesen az Önkormányzat által megjelölt szervezetek rendelkezésére 
bocsátja az arányosan felmerülő rezsiköltések biztosítása mellett,  

- a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére vonatkozóan a következő 
döntést hozza:  
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a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére alkalmas helyet kell találni, 
megvizsgálandó, hogy elhelyezhető e a kollégium területén lévő épületek 
valamelyikében. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 
15./ Napirendi pont: 
Településrendezési felvetések: Lakóterületi hasznosítás problémái Rábatótfalu városrészben. 
Előadó: Doncsecz András 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 bizottságunk tárgyalta, és elfogadásra javasolja.  
 
Lábodi Gábor: az előző hónapban nem fogadtuk el ezt a témát, ezért most újra előttünk van. 
Vettem a fáradtságot, és megkerestük a telek tulajdonosát, mutassa meg a területet, 
személyesen kimentünk.  
Azt gondolom, hogy egy szomszédos telektulajdonos véleményét kikérni, aggályos.  
A levél 10 új házról beszélt, a tulajdonos 4 telket szeretne kialakítani.  
 
Szalainé Kiss Edina: meg tudom ezt erősíteni, én is kint voltam.  
4 telekről lenne szó, az úttal kapcsolatban megállapítható, hogy bővíthető minden irányban.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: attól, hogy valaki képviselő, még nem biztos, hogy ettől területfejlesztési 
és városépítési  szakember is. Megint politikai kérdés készül, szakmai kérdésekben.  
 
Virányi Balázs: úgy gondolom, hogy a szakhatóság majd körbejárja a kérdést, ha nem 
tesszük szakmai alapon keretek közé, akkor majd az önkormányzatnak kell később a 
problémákat megoldani. Például ha koncentrált vizek keletkeznek.  
 
Szalainé Kiss Edina: annyi a problémám az egésszel, hogy a szakhatóságokkal nem a 
megfelelő adatok lettek közölve. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
244/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Rábatótfalu 
városrészen a 19/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében jelölt terület 
vonatkozásában a helyi építési szabályzat, szabályozási terv felülvizsgálatát. A helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv hivatalból kezdeményezendő, soron következő módosítása 
alkalmával az e határozat szerinti területen különös tekintettel a telekalakítás, az úttal való 
megközelítés vonatkozásában kell a felülvizsgálatot elvégezni.   
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Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
17:14 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 17:39 órakor folytatódik az ülés. 
 
16./ Napirendi pont: 
Elvi megállapodás települési adórendelet megalkotásáról. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő,  
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, és nem javasolja elfogadni.  
Lábodi Gábor: én voltam az előterjesztő. 
Mindenkire vonatkozna, aki Szentgotthárdon él, de nem keletkezne adókötelezettségünk ha 
dolgoznak és tudják is ezt igazolni.  
 
Huszár Gábor: adóerősség elvonás szempontjából teljesen mindegy, hogy újabb adót 
vezetünk e be vagy sem. 
Senki sem tudná aki, ezt ellenőrizni tudná, senkisem kérheti számon, hogy ki a tisztességes 
munkavállaló.   
 
Kovács Márta Mária:  keményen súlytanánk a szálláskiadókat, hiszen nekik kellene 
ellenőrizniük. Munkáltató igazolást 1 napi munkára is adnak, kijátszható ilyen formán.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  2 igen – 4 nem – 2 tart. arányú szavazással elutasította az eredeti 
határozatot. 

 
245/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete nem ért egyet a jelen előterjesztés szerinti települési 
adórendelet megalkotásával és a jelen előterjesztés szerinti települési adó bevezetésével. 
 
Határidő: aa közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
17./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
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! 
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A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét 

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

 
17:46 órakor Labritz Béla visszatért a terembe. 
 
18./ Napirendi pont: 
SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 24. 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 28/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
19./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 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 29/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét a szociális 
igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

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

 
20./ Napirendi pont: 
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 26. 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! 
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét a szociális 

az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
21./ Napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 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 31/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét a 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 

25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

22./ Napirendi pont: 
A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 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 32/2016. (X.27.) önkormányzati rendeletét a  

közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 
valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
23./ Napirendi pont: 
Lakásvásárlási kérelem ( Takács Barbara Dalma ) 
Előadó: Doncsecz András 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, egyik sem javasolja az értékesítést. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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246/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/9. sz. szám alatti 1359/3/A/10 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű, 2 
szobás összkomfortos lakás értékesítéséhez. 
 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
24./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,   
Előterjesztés : 30. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

247/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  
 
Háklár Éva (szül.: Szombathely, 1990.04.22. an.: Merkli Éva) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 
9/A. 4/14. és élettársa Sipos Gábor (szül.: Körmend, 1987.11.18. an.: Szíjj Mária) 9954 
Rönök, Petőfi S. u. 26. sz. alatti lakosok részére a szentgotthárdi 1057/4/A/15 hrsz-ú, 
természetben: 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. 4/15. sz. alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2016.11.23. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
25./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 
kérelme.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,   
Előterjesztés : 31. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
  

248/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, 
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2015. április 20-n 
egységes szerkezetbe foglalt Bérleti szerződés 2016.10.01-től visszamenőleges módosításához 
az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint.  

 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2016. november 15. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
17:52 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 17:52 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Haragh László: a Kossuth Lajos u. 37. szám előtt felbontották a járdát, és kaviccsal lett 
visszatöltve, a lakosság kérdése, hogy vissza lesz e aszfaltozva? 
A Madách utcában van két víznyelő, amin a rácsoknak ki van törve a foga, beleakadhat a 
kerékpár kereke, a fenti víznyelőnél pedig jó nagy gödör is van, balesetveszélyes. 
A Hősök szobra körüli láncra szeretnénk festést kérni. 
 
Doncsecz András: a Kossuth Lajos utcai járda bontására közterületbontási engedélyt kellett 
kérni, így megnézzük ki végezte a bontást, valószínű a vízműszolgáltató lehetett, felszólítjuk a 
helyreállításra. 
A Madách utcai vízneyelőkre már kértünk árajánlatokat. 
A Hősi emlékművel kapcsolatban beszéltünk átalakításról is, ha találunk rá költségvetési 
forrást,mert nem biztos, hogy a nagy területet körbe kell keríteni, és murvás burkolattal 
hagyni. Inkább a felújított, térkövezett részt kellene körbekeríteni, és ezt az állandóan 
rozsdásodó kerítést el lehetne bontani. A murvás burkolatot pedig be lehetne füvesíteni. 
 
Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:56 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


