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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-39/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-án            

14: 03 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,  

Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendi pontok közé a „” Alkoss Te is 

közösséget!” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása”  című előterjesztést. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testületa „A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

beszerzései során, a helyiségek illetve területek  bérbeadása során, valamint az Egyesület 

kulturális erendezvények szervezése és finanszírozása során követett gyakorlat vizsgálata.”  

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

 

283/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „” Alkoss Te is közösséget!” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása”  című 

előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 

„A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszerzései során, a helyiségek illetve területek  

bérbeadása során, valamint az Egyesület kulturális erendezvények szervezése és 

finanszírozása során követett gyakorlat vizsgálata.”  című előterjesztést. 

 

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 az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 

testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

2016. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

Beszámoló a 2015.évi közbeszerzésekről. Közbeszerzési szabályzatok megalkotása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

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

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Alapítvány Szentgotthárd  Szakképzéséért támogatási  kérelme országos versenyhez. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

2./ Napirendi pont: 

2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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 / 

 

3./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tag  megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 

5./ Napirendi pont: 

Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó mentességről szóló 

rendelettervezet. 
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Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :  13. számú melléklet 

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

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

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 4904/2 hrsz- ú ingatlan értékesítése.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés :  14. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

Rábatótfalu Felsőpatak u 6. Pavlics Katalin, Pavlics Ferenc, Pavlics Ferencné kisajátítási 

kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

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

 

8./ Napirendi pont: 

Rábatótfalusi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok építéséhez szükséges ingatlanok 

tulajdonjogának rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

Molnár István László lakásügye. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

10./ Napirendi pont: 

Gotthard-Therm Kft. tagi kölcsöne. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

11./ Napirendi pont: 

„Alkoss Te is közösséget!” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  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: három bizottság tárgyalta, a polgármesteri beszámoló következik.  

November 26-án délután „A Hátrányos Helyzetűek Társadalmi Integrációjának Új Esélyei A 

Szentgotthárdi Járásban” elnevezésű ÁROP záró rendezvényen mondtam beszédet, majd Érdi 

Tamás zongoraművészt fogadtam. 

November 27-én Körmendre mentem Interreg Konferenciára, délután a Szentgotthárdi 

Fotóklub kiállítás megnyitóján vettem részt. 

November 28-án Adventi hangversenyen és gyertyagyújtáson voltam a rábakethelyi 

templomban.  

December 3-án Budapestre utaztam, ahol a Belügyminisztériumban az illegális migrációs 

többletköltségek fedezésére szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatási szerződést írtam 

alá. 

December 4-én Alpokalja Kupával kapcsolatos egyeztetésre mentem, majd dr. Boris Jeseh 

szlovén főkonzult fogadtam. 

December 5-én indult a 30. Alpokalja Kupa. A farkasfai Idősek Karácsonya rendezvényen 

Labritz Béla alpolgármester és Dömötör Sándor képviselő úr vett részt. Az esti III. Béla 

szakképző bálon szintén Labritz Béla alpolgármester képviselt. 

December 7-én az Őriszentpéteren tartott Interreg Konferencián belüli 24 város projekten Dr. 

Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezetővel együtt vettem részt.  

December 8-án Budapestre az Izraeli Nagykövetségen tettem tiszteletemet.  

December 10-én a Szlovén Köztársaság Konzulátusára mentem és dr. Boris Jeseh főkonzul 

úrral tárgyaltam. Délután a nyugdíjba vonult egykori hivatali dolgozóknak rendezett 

karácsonyi múltidéző találkozón vettem részt. Este az egyházi vezetőket láttam vendégül egy 

vacsora erejéig Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral együtt.  

December 11-én Soós Margittal a Karitásztól, Uhor Anitával a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőjével, Fábián Bélánéval a Városi Gondozási Központ igazgatójával, valamint 

Dömötör Sándor képviselő úrral és Laczó Éva szociálpolitikai ügyintézővel tárgyaltam. Utána 

a Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázat zárórendezvényén és a 

buszpályaudvar átadási ünnepségén vettem részt.  

December 13-án a kethelyi, a rábatótfalui és a máriaújfalui Idősek Karácsonyára 

programokon tettem tiszteletemet. 

December 14-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság és az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság. Délután az OTP Bank Szombathelyi Igazgatósága 

által rendezett évzáró rendezvényére mentem Szívósné Balogh Andrea, a helyi OTP fiók 

vezetőjével. 
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December 15-én a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság ülésezett. Délután a Vas 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évzáró fogadásán vettem részt. 

Mint ahogy az előző testületi ülésen említettem, a 2015. évi jutalmamat az egészségügyileg 

illetve szociálisan rászorulók megsegítésére fordítom. A szociális szférában dolgozó 

intézményvezetők segítségét kérve 23 embernek pénzbeli segítséggel illetve további 2 db 

vérnyomásmérővel és 3 db vércukorszint mérővel járulok hozzá, hogy az ünnepek 

boldogabban teljenek. 

A polgármester szabadsága: 

2015.november  hó: 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.11.16.- 20.                       5 nap      - 

A ténylegesen igénybe vett szabadság :-   

2015.december  hó 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

      2015.12.23.-31.                  5 nap 2015.12.09. 

engedélyezett: 2015.12.21.-22.-  2 nap 

                         2015.12.29.-31. - 3 nap 

A ténylegesen igénybe vett szabadság : 5 nap  

2015 évi szabadság összesen ( 2014. 

évről áthozott+ 2015. évi alap- és 

pótszabadság összesen) 

2015.12.31.napjáig igénybe 

vett/ kiadott  szabadság 

 2015. évben még 

kiadandó/ kivehető 

szabadság  

41nap  25 nap  15 nap 

 Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 

Ktttv. 225/C. § 

Kedves Szentgotthárdiak! 

 

Elérkeztünk az idei utolsó testületi ülésünkhöz, egy hét múlva ilyenkor már mindenki lázasan 

készülődik a karácsonyra. Sülnek a sütemények, ünnepi díszbe öltöznek a házak, lakások, 

csomagoljuk az ajándékokat, amelyeket oly nagy gonddal választottunk szeretteink részére. 

Izgatottan várjuk a szentestét, hogy egy estére béke és szeretet költözzön az otthonainkba. Én 

azt kívánom Önöknek, hogy ez maradjon a szívünkben az év minden napján, ne csak 

karácsonykor.  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében békés, áldott karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánok minden kedves szentgotthárdi és 

kistérségi lakosnak! 

 

Kardosné Kovács Márta: részt vettünk képviselő társaimmal az Arany János iskola szülői 

munkaközössége által szervezett fórumon. Készítettem feljegyzést, melyet mindenkinek el 

fogok juttatni..  

 

Dr. Haragh László: Kethely városrészen az elmúlt hónapban 3 programot sikerült 

megrendeznünk, ebből 21. alkalommal az adventi hangversenyt. Külön köszönöm a kórusok 

fellépését. 

December 5-én mikulás napi programot szerveztünk, ill. megtartottuk az idősek karácsonyát. 

Köszönöm a szervezőknek!  

 

Lábodi Gábor: november 26-án Zsida-Zsidahegyen részönkormányzati ülést tartottunk. 

Az előző testületi ülés óta történtek még egyéb események is, melyeket polgármester úr nem 

említett. Többek között nemzetközi botrányt okozott az ominózus hangfelvétel. Felolvasta, 

hogy elment bocsánatot kérni az izraeli nagykövethez, a szentgotthárdiaktól mikor fog 

bocsánatot kérni?  

 

Labritz Béla: a viták hevében sok minden elhangzik, ezért szeretnék egyéni indítványt tenni 

a két ülés közti anyaghoz. 

25 éves önkormányzatiságunkat ünnepeljük idén.  

Ezen időszak alatt minden polgármester és képviselő tisztelettel viselkedett a másik iránt, 

voltak viták, de a város érdeke volt az elsődleges. Olcsó, politikai haszonszerzés végett 

botrányt senki sem gerjesztett! Ehhez az Ön képviselősége kellett- kijelenthető, hogy 

tevékenységével kárt okoz a városnak. 

A rendkívüli testületi ülésen egységes határozattal elutasítottuk a menekülttábort és kértük a 

polgármestert szerezzen érvényt a határozatnak - ami a következő héten meg is történt. A 

polgármester hathatós közbenjárását követően a médián keresztül, másnap testületi ülésen 

tájékoztatást adott, hogy a konténer tábor nem épül meg. – Ön kétségbe vonta szavait, 

botrányt gerjesztett – kijelenthető, hogy ezzel a tevékenységével is kárt okozott a városnak. , 

A testületi ülésen történtek nem elégítették ki bosszúvágyát, kikérte, és közzé tette a 

rendkívüli bizottsági ülés hangfelvételét. Eddig, minden képviselő úgy gondolta, hogy a 

bizottsági ülésen nyíltan elmondhatja véleményét, ellenvéleményét és a testületi ülésen, már a 

letisztult javaslatról születhet döntés. Úgy tűnik ennek egy időre vége, csak háttér 

beszélgetéseken lehet, bizalmas információkat megosztani, miközben a város érdeke az 

őszinte, jobbító szándékú vita lenne – kijelenthető, hogy ezzel a tevékenységével is kárt 

okozott a városnak.  

Ezek alapján többünk nevében kijelenthetem, hogy a polgármester által tett kijelentéssel mi 

sem értünk egyet, de felelősek vagyunk, mert az ott elhangzottak ellen senki sem emelt szót, 

Ön sem képviselő úr! A Polgármester Úr nyilatkozatát és az érintettekhez eljuttatott 

bocsánatkérését elégségesnek tartjuk. Ezért Őt továbbra is a támogatásunkról biztosítjuk. 

 

A továbbiakban a következő egyéni indítvány teszem a két ülés közötti anyag elfogadásához: 

 

A Képviselő-testület a polgármester által az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság rendkívüli 

ülésén 2015.november 16-án tett kijelentésével nem ért egyet, azonban a szerencsétlen 

kijelentés jóvátétele érdekében a polgármester  által tett nyilatkozatot és bocsánatkérést 
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elégségesnek tartja. A testület Huszár Gábor polgármestert biztosítja támogatásáról. Kéri 

folytassa tovább tevékenységét úgy ahogyan ezt eddig is tette Szentgotthárd város érdekében. 

Az ügyet a Képviselő-testület ezzel lezártnak tekinti. 

 

Dr. Sütő Ferenc: alpolgármester úrtól kérdeznám, hogy magán nyilatkozatként tette a 

nyilatkozatot? 

Magam részéről lezártnak tekintem az ügyet, több szerkesztőség megkeresett, de elzárkóztam 

a nyilatkozattételtől. Véleményemet továbbra is fenntartom. Nyílt ülésen hangzottak el a 

kiragadott mondatok, nem hiszem, hogy bosszúhadjáratról lenne szó. 

E hét pénteken lesz a nemzetiségek napja, szeretném kérni, hogy az ünnepi gondolatokkal 

tiszteljük meg és köszöntsük a nemzetiségek tagjait is. 

 

Lábodi Gábor: szeretném sorrendbe tenni az eseményeket. A novemberi testületi ülés előtt 

tüntetés volt a hivatal előtt, ott polgármester úr letagadta azt, hogy lett volna bármilyen 

személyes egyeztetés. Határozottan letagadta, hogy a bizottsági és testületi ülésen lobbizott 

volna a tábor mellett.  

Akkor én kijelentettem, hogy birtokomban van a hangfelvétel, annak érdekében, hogy 

bizonyítsam igazam nyilvánosságra fogom hozni. Ez még aznap megtörtént.  

Botrányt a polgármester okozott. 

A kiragadott mondtaok nem a vita hevében hangzottak el, polgármester úr volt az első 

hozzászóló.  

 

Szalainé Kiss Edina: a hangfelvétel az eszközkezelő bizottság ülésén készült, nem az 

erőforrás bizottságának ülésén. Több helyen rosszul jelent meg. 

Véleményem szerint a testületnek fel kellene oszlatnia magát, hiszen szégyent hoztunk a  

városra.  

A Szentgotthárdiaktól szeretnék bocsánatot kérni. A jövőben vegyük tudomásul, hogy a 

lényeg Szentgotthárdon van. Nem szabad, hogy személyes, rokoni ill. pártpolitikai érdekek 

motiváljanak minket. 

Ez az első teljes év, melyben képviselő lehettem, ezúton szeretbém megköszönni jegyző 

úrnak ill. a hivatal munkatársainak a sok segítséget, és minden intézményünk dolgóinak 

köszönöm a munkáját. Szeretnék áldott, békés karácsonyt kívánni mindenkinek! 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem  ill. 6 igen – 2 nem  - 1 tart. arányú szavazással az 

alábbi határozatot hozta. 

 

284/2015. 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 Képviselő-testület a polgármester által az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság 

rendkívüli ülésén 2015.november 16-án tett kijelentésével nem ért egyet, azonban a 

szerencsétlen kijelentés jóvátétele érdekében a polgármester  által tett nyilatkozatot és 

bocsánatkérést elégségesnek tartja. A testület Huszár Gábor polgármestert biztosítja 
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támogatásáról. Kéri folytassa tovább tevékenységét úgy ahogyan ezt eddig is tette 

Szentgotthárd város érdekében. 

Az ügyet a Képviselő-testület ezzel  lezártnak tekinti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 

testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Van kiegésztés, 

kérdés? 

 

Lábodi Gábor: a 22. oldalon található a SZIP Kft. beszámolója, melyben le van írva, hogy a 

kft. 12 millió Ft kölcsönt adott a RA-HU-MI Kft.-nek. Ki engedélyezte ezt a kölcsönadást?  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a SZIP Kft. egy önkormányzati cég, nem kell ilyen ügyletekhez testületi 

döntés. 

Azt tudni kell, hogy mi a termelői piac kialakításához pénzbeli támogatást nem adtunk.  A 

RA-HU-MI kft. pályázott a termelői piac kialakítására, nyert is a pályázaton. De ezen 

pályázat utófinanszírozott volt, így elő kellett finanszíroznia a cégnek. Nem tudott banki 

hitelhez folyamodni, ezért találták ezt a megoldást.  

A kölcsönt kamattal adták, melyet egyébként a cég már visszafizetett. 

 

Lábodi Gábor: ezt senki sem találja aggályosnak? A polgármester fiához köthető cégnek 

adott kölcsönt egy önkormányzati cég. Ha idejön a  Kovács és Horváth Bt. akkor ő is kap 

kölcsönt? Lehet, hogy törvényes az ügylet, de ez családi mutyi.  

 

Huszár Gábor: képviselő úr 16.00 –ig rendel az rvos, sürgősen megvizsgáltatnám magam az 

Ön helyében.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: az a helyzet, hogy nem kellett pénzt tennünk a termelői piachoz. Ha a 

cég nem tudja előfinanszírozni a pályázatot, akkor elbukja a forrást, és Szentgotthárdon kívül 

még több település ugyanígy jár, hiszen együtt indultak a pályázaton.  

 

Dr. Haragh László: a SZIP Kft. egy önálló jogi személy, önálló vezetéssel, és önálló 

társasági szerződéssel. Ezen szerződés rendelkezik arról, hogy a cég vezetőjének milyen 

jogköre van. Az ügyvezető napi taktikai döntéseivel kapcsolatban nem kellene belefolynunk a 

működésébe.  



10 

 

Mivel kamattal együtt visszafizették a kölcsönt, nyert a város, nyert a SZIP Kft. is.   

 

Lábodi Gábor: és a SZIP tartozásával mi a helyzet? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a cégnek 124 millió Ft adótartozása van, felénk. Számlája inkasszózva 

van, így az arra érkező összeg nálunk landol.  

 

Kardosné Kovács Márta: nem volt az ügylet kockázatos. Minden LEADER pályázat 

előfinanszírozott, a legtöbben ezt banki hitellel tudják megoldani.  

A szóban forgó kft. még nem hitelképes, hiszen friss cégről beszélünk. Mivel a támogatási 

szerződés már meg volt, meg volt a fedezet is.   

 

Szalainé Kiss Edina: bizottági ülésen én is felvetettem ezen gondolatokat. Nem igaz, hogy 

nem segítettük a projektet, hiszen területet adtunk hozzá.  

El tudom fogadni, hogy a kölcsön adása jogilag rendben van. Úgy érzem, hogy ha bejön az 

utcáról egy másik cég, nem biztos, hogy kapott volna kölcsönt. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a SZIP Kft.-re is ugyanazok vonatkoznak, mint a SZET Kft.-

re, mi vagyunk a tulajdonosok.  

 

Lábodi Gábor: jegyző úrra reagálnék. 

Természetes, hogy szükségünk van termelői piacra. 

Erkölcsileg aggályos, hogy a polgármester fiának cégét tolja előre az önkormányzati cégünk.  

 

Virányi Balázs: tessék megérteni, hogy a SZIP Kft. nem a polgármester fiának cégét tolta 

előre, hanem a pályázatot. A pályázatban nem csak a RA-HU-MI Kft. volt résztvevő.   

 

Dr. Haragh László: jogszerűen történt minden, nyereséggel zárult a pályázat, ill. a kölcsön 

visszafizetése is. Műbalhé az egész.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

285/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd-Therm Kft., a 

Vasivíz ZRt.,  

    - a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a  

   Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd  

   Szakképzéséért ; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  
- Szentgotthárd szociális tanácsnoka; 

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke,SZET Kft. felügyelő 

Bizottságának  elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

Ellenőrző Testülete 
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2015. évi munkájáról szóló  melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 

hatékony, jó együttműködésre 2016. évben is számít.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 

2016. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk tárgyalta, a jogi bizottságnak van módosító 

javaslata. 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

286/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.évi munkatervét és  

 az állandó bizottságok  2016. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- A „Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések 

áttekintése” című napirend egészüljön ki a következőkkel:  beszámoló Szentgotthárd 

gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve gazdaságélénkítő stratégia aktualizálása  

- folyamatosan napirenden kell tartani az intézményekkel való kapcsolattartást, a júniusi 

ülésre készüljön beszámoló az intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról 

különös figyelemmel  az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl. takarítás) való  

együttműködés tapasztalataira.    

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2015.évi közbeszerzésekről. Közbeszerzési szabályzatok megalkotása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 7. 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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287/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András közbeszerzési referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

3.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Kardosné Kovács Márta: ezúton szeretném megköszönni Rábafüzes városrész 

önkormányztaának az együttműködést, azt az áldozatos munkát, melyet a városrészen 

található civil szervezet végez a német nemzetiségi önkormányzattal együtt.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

288/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-

Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a településrészi önkormányzatok 2015. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolóit.  
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Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 

településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2015. évben 

végzett tevékenységét.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Alapítvány Szentgotthárd  Szakképzéséért támogatási  kérelme országos versenyhez. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja a támogatást. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

289/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány Szentgotthárd 

Szakképzéséért  kérelmét megismerte, és a Csernyánszky Imre Országos Középiskolai 

Pneumatika Verseny rendezvényeinek lebonyolításához a következőket biztosítja: 

- Az önkormányzat minden versenyzőnek és kísérőnek összeállít egy ajándékcsomagot 

Szentgotthárdot bemutató könyvekből, kiadványokból, stb.  

- Ingyenesen a szervezők rendelkezésre bocsát közösségi tereket (Refektóriumot, 

Színháztermet, mozit stb.) a verseny kísérő közösségi rendezvények tartására  

- ajánlást ad a saját tulajdonú Gotthárd – Therm kft-nek, hogy erre az alkalomra csoportos 

kedvezményes fürdőbelépőt biztosítson a versenyzők és kísérőik számára 

- Vendégül látja egy vacsorára a zsűri tagjait és  a kísérő tanárokat 

- Idegenvezetést biztosít egy városi sétához ami érinti Szentgotthárd legfontosabb 

nevezetességeit.  

- segítő közbenjárást ajánl támogatók szerzésére.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor Polgármester 

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

                 Tóthné Nagy Emese  igazgató 

 

2./ Napirendi pont: 

2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 10. 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 / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

290/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tag  megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

hozta. 

 

291/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 01. napjától 2020. 

december 31-ig a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott 

időtartamra Dr. Ilyés László (an.: Oroszi Jolán)9970 Szentgotthárd, Eötvös u.10.  sz. alatti 

lakost megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
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.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

 

5./ Napirendi pont: 

Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó mentességről szóló 

rendelettervezet. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :  13. számú melléklet 

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

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

 

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. 

 

 292/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő vállalkozók 

számára mentességet kíván biztosítani az iparűzési adó alól a Helyi adókról szóló 1990. évi C. 

tv. 39/C § (4) bekezdésében biztosított törvényi lehetőség alapján. A Képviselő-testület felkéri 

a jegyzőt, hogy a kedvezményt biztosító rendelettervezetet a Miniszterelnökség Támogatást 

Vizsgáló Irodája részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2015. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről. 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 4904/2 hrsz- ú ingatlan értékesítése.  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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, mindkettő a bruttó 4 millió Ft-os árat javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

293/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monek Mónika földmérő 

mérnök által 78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról 
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készült, Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú, 1200 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

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

bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra: 

 

Vételár: 4 000 000 -Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.  
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 400 000- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. januári testületi ülés.  

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a változási vázrajz  átvezetéshez szükséges 

telekalakítás átvezetése és ingatlan nyilvántartási bejegyzés földhivatali átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben kell 

megfizetni. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem 

értékelhető(k). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2016. február 11-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor februárban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

7./ Napirendi pont: 

Rábatótfalu Felsőpatak u 6. Pavlics Katalin, Pavlics Ferenc, Pavlics Ferencné kisajátítási 

kérelme. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalt. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

294/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi a 

szentgotthárdi 3948. hrsz-ú ingatlan területéből út céljára történő kisajátítás megindítását. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

8./ Napirendi pont: 

Rábatótfalusi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok építéséhez szükséges ingatlanok 

tulajdonjogának rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 16. 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 javasolnak minden pontot.  

Sok éve húzódó történet végére tudunk pontot tenni, megegyezés történt az érintett gazdákkal.  

Fekete úrnak figyelmébe ajánlom, hogy ezt a munkát már az első pillanatban el kell indítani, 

nem lehet megvárni, hogy az elvetett gabona kikeljen.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 

295/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

szentgotthárdi 0908/6. hrsz.-ú rét művelésű ágú 1047 m
2
 alapterületű ingatlan 

366.450,- Ft vételáron történő megvásárláshoz. Forrás: a 2016. évi költségvetés 

Fizetési határidő: 2016. március 15. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant 

településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen nyílt csapadékvíz-

elvezető árok kiépítésére kerül sor.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladókkal történő adás-vételi szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 

szentgotthárdi 0904/47. hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanból legfeljebb 420 m
2
, a 

szentgotthárdi 0910/2. hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanból legfeljebb 128 m
2
, a 

szentgotthárdi 0910/3. hrsz.-ú rét művelési ágú ingatlanból legfeljebb 181 m
2
  

alapterületű ingatlanrészek 350,- Ft/m
2
 áron történő megvásárlásához. Vételár 

összesen legfeljebb 255.150,- Ft. Forrás: a 2016. évi költségvetés Fizetési határidő: 

2016. március 15. 
Az ingatlanrészek  megvásárolandó pontos területe a megosztási vázrajzok elkészítése 

után határozható meg. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent felsorolt 

ingatlanokat településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területeken nyílt 

csapadékvíz-elvezető árkok kiépítésére, illetve út kialakításra kerülne sor.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladókkal történő adás-vételi szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

9./ Napirendi pont: 

Molnár István László lakásügye. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. 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 némi kiegészítéssel. A jogi 

bizottság azt javasolta, hogy egy év múlva térjünk vissza a használatba adásra, ha nem valósul 

meg a tájház kialakítása, és addig a terület karbantartását a SZET Kft.-re bízzuk. Egy év alatt 

kiderül, hogy tud e a nemezetiségi önkormányzat pályázati forráshoz jutni. 

 

Virányi Balázs: nem kell ehhez a nemzetiségi önkormányzatnak valamiféle megállapodás? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: úgy gondolom, hogy mindenképp kell megállapodást kötnünk. De akkor 

érdemes megkötni, ha látunk pályázatot, hiszen akkor tudjuk, hogy minek is kell szerepelnie a 

megállapodásban.  

 

Szalainé Kiss Edina: pályázati kiírásnál feltétel lehet, hogy legyen megállapodás. Számomra 

nem egyértelmű, hogy a tájház kialakítását csak pályázati forrásból szeretnék megvalósítani.  

 

Huszár Gábor: azért térnénk vissza a témára 1 év múlva, mert ha nem tudják ez idő alatt 

elkezdeni a tájház kialakítását, akkor valamilyen más megoldást kell találnunk.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: úgy kellene megfogalmaznunk, hogy „Amennyiben nem kerül sor a 

tájház kialakítására akkor 1 év múlva a testület a kérdésre visszatér.” Mert ha kialakítják, nem 

lesz nyitott a kérdés. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

 

296/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi egyetértését és 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú, természetben  9970 

Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti  1473 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű ingatlanon álló lakó- és gazdasági épület  - az ingatlan tulajdonjogának 

megszerzését követően – a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes  

ingyenes használatába kerüljön „hianz tájház” kialakítása céljából. A használatba átadott 
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ingatlanrésszel kapcsolatos felújítási-, karbantartási feladatok elvégzése s az ezzel felmerülő 

költségek, továbbá a rezsiköltségek a Német Nemzetiségi Önkormányzatot fogják terhelni.   

Amennyiben nem kerül sor a tájház kialakítására akkor 1 év múlva a testület  a kérdésre 

visszatér. Az ingatlan be nem épített területének karbantartásáról a SZET Kft. gondoskodik. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

10./ Napirendi pont: 

Gotthard-Therm Kft. tagi kölcsöne. 
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 elfogadásra javasolja, az elmúlt időszakban ilyen átütemezést 

többször csináltunk.  

 

Lábodi Gábor: a kft. levele nekem kevésnek tűnik. Hiányolom az indoklás, a távlati terveket.  

 

Kardosné Kovács Márta: a két ülés közti beszámolókban mindig látszik a fürdő pénzügyi 

helyzete.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

297/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Gotthard Therm Kft részére 

nyújtott 30.000.000 Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2016. december 31-ig 

meghosszabbítja. A szerződés feltételei egyebekben változatlanok. Felhatalmazza a 

polgármestert az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

11./ Napirendi pont: 

„Alkoss Te is közösséget!” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 19. 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. 
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298/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Alkoss Te is 

közösséget !” című pályázati projekt megvalósítását Szentgotthárdon, ahhoz (legfeljebb) 

300.000,- forint összeget biztosít a 2016. évi költsgévetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                 Kiss Éva PKKE elnök 

 

15:39 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 15:50 órakor 

folytatódik a nyílt ülés. 

 
III. EGYEBEK 

 

Lábodi Gábor: legutóbbi ülésünk óta a megyei közgyűlés kétszer ülésezett. Az M8 autóúttal 

kapcsolatban olyan információim vannak, hogy a környzetvédelmi engedélyek már 

elkészültek a 2x2 ill. 2x1 sávra is.  A NIF még idén meg szeretné szerezni az építési engedélyt 

a 2x1 sávra. Ha lesz forrás, akkor a 2x2 sávnak fognak nekilátni. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 35 000 Ft-nyi támogatást kapot a megyei civil alapból.  

 

Huszár Gábor: a 8-sal kapcsolatban nem pontosak az információi. A térségben található 

nagyvállalatok ill. települések véleménye az, hogy minél előbb készüljön el a beruházás. A 

2x1 sáv mindenképp, és amennyiben lesz forrás történjen meg a 2x2 sávra bővítés. 

Természetesen a műtárgyak, ill. kereszteződések méretezése 2x2 sávra történik.  

 

Kardosné Kovács Márta: 20-án a templomban hangversenyt tartunk, szeretnék erre 

mindenkit meghívni.  

 

Huszár Gábor: nincs több hozzászólás, köszöni a decemberi és egész éves munkát.  

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok! 
 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:56 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


