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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-35/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december  18-án 

12:05 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla (12:14 órától), 

 Dömötör Sándor, 

    Vadász József , 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Virányi Balázs képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető (12:54 

 órától), 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Távol vannak: Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

 Dr. Sütő Ferenc képviselő. 

 

Meghívott vendégek :  Takáts József SZET Kft. ügyvezetője, 

 Kissné Köles Erika (12:14 óráig),  

 Hóbor András (12:07 óráig), 

 Dr.Simon Margit TDM elnöke, Gotthard-Therm ügyvezető 

 igazgatója. 

     

 

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

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A Nyílt ülést megnyitja.  
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Javasolja, hogy a Képviselő – testület vegy fel a nyílt napirendi pontok közé a 

„„„Településszerkezeti terv módosítása” ill. a „Rendelőintézet kérelme iskolai védőnői 

óraszám ( körzet ) átcsoportosításához” című előterjesztések megtárgyalását. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „A Gotthard-Therm Kft. kérelme”  című 

előterjesztést. 

A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

278/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Településszerkezeti terv módosítása” ill. a „Rendelőintézet kérelme iskolai védőnői 

óraszám ( körzet ) átcsoportosításához” című előterjesztések megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg „A 

Gotthard-Therm Kft. kérelme”  című előterjesztést. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen- 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 
 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és 

tag beszámolója.Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az  

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  
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 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

  

 

3./ Napirendi pont: 

2014.évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2013. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 – 2013.11.30. 

Előadó: Takáts József SZET ügyvezetője, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet kérelme a laboratórium újraindítása kapcsán. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

„ Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíj alapítása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Átmeneti segélyek ellenőrzése. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

7./ Napirendi pont: 

Régióhő Kft. KEOP  pályázata kapcsán tájékoztatás adása, aktuális kérdésben állásfoglalás 

(szándéknyilatkozat). 

Előadó:Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Szoborpályázat – Faszobor bírálatának finanszírozása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 16.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

10./ Napirendi pont: 

A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és  ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Előterjesztés : 17.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

11./ Napirendi pont: 

Településképi bejelentési eljárás szabályozása. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

12./ Napirendi pont: 

Településfejlesztési koncepció módosítása.      

Előadó:Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

13./ Napirendi pont: 

Sztg. 2720 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása . 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

14./ Napirendi pont: 

Varga és Társa KFT. kérelme  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

15./ Napirendi pont: 

Településszerkezeti terv módosítása 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet kérelme iskolai védőnői óraszám ( körzet ) átcsoportosításához 

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

Előterjesztés : 23.számú melléklet 

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

 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 /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről. 

November 28-án tartotta novemberi ülését a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás.  

November 29-én ünnepi gálaműsorral emlékezett meg a Vörösmarty Mihály Gimnázium 

fennállásának 120. évfordulójáról. Az ünnepségen a Hodászi Ede Díjat a gimnázium Szülői 

Közössége vehette át. Ezúton gratulálunk nekik.  

November 30-án Máripócsra látogattam a várossá nyilvánítás 20. évfordulója alkalmából. 

Jelene volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. 

December 2-án Budapesten találkoztam Csákányi Eszter művésznővel, akivel a mozi 

centenáriumi ünnepségének részleteit egyeztettük.  

December 3-án befektetőkkel tárgyaltam a fürdő és a hotel ügyében. 

December 4-én Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban részt vettem a Nyugat-

dunántúli régiót, ezen belül Vas megyét érintő területfejlesztési koncepció kidolgozását 

megcélzó ülésen. Bizonyára sokan olvasták a Vas Népében az örvendetes hírt, a kormány 

jóváhagyta a 8-as számú főút fejlesztését Szentgotthárd és Körmend között. Ill. szó esett a 86-

os még fel nem újított szakaszáról, és jóváhagyta a kormány az Egyházasrádóc és 

Szombathely közötti szakasz hasonló jellegű alakítását. 

December 5-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi 

vezetővel részt vettünk az OTP Bank szombathelyi évzáró rendezvényén. 

December 6-án Sopronban tiszteletemet tettem a GYSEV FLIRT motorvonat átadási 

ünnepségén.  

December 7-én került sor a szentgotthárdi mozi centenáriumi ünnepségére. A gálaműsor 

keretében a mozi felvette a Csákányi László Filmszínház nevet, így természetesen az 

ünnepségen tiszteletét tette a névadó színművész két lánya, Csákányi Eszter művésznő és 

nővére Zsuzsanna is, továbbá Koltai Róbert színész-rendező, aki elhozta Csákányi Lászlóról 

forgatott filmjét, az Utolsó keringőt. Ezúton köszönöm minden kollégámnak az ünnepség 

sikeresen lebonyolításában végzett lelkiismeretes munkáját. Külön köszönöm a hosszú 

hónapok óta tartó szervezési munkáját Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezetőnek, valamint a SZET Szentgotthárdi Kft. munkatársainak és a mozi 

kollektívájának.  

December 8-án részt vettem, a mozi centenáriumi ünnepsége keretében szervezett 

konferencián, ahol az országban üzemelő, 100 éves vagy annál régebbi mozik üzemeltetői 
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osztották meg egymással tapasztalataikat, majd a délután folyamán ellátogattam a 

rábatótfalusi idősek napi rendezvényre. 

December 9-én ülésezett a TDM, majd ezt követően Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral 

tiszteletünket tettük az ÁFÉSZ évzáró rendezvényén.  

December 10-én az olasz cégek képviselőivel tárgyaltam.  

December 11-én lezárult a SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átépítése elnevezésű projekt, 

ennek keretében sor került az intézmény átadási ünnepségére. Ezúton köszönöm minden 

közreműködőnek a munkáját, aki segített abban, hogy a gyerekek egy szebb és modernebb 

épületben tölthetik mindennapjaikat.  

Az átadó után Körmendre utaztam a GYSEV rendezvényére. 

A délután folyamán szlovén befektetőkkel tárgyaltam. 

December 12-én köszöntöttem a Hivatal nyugdíjas dolgozóit a számukra rendezett karácsonyi 

ebéden. Ezt követően Budapestre utaztam, ahol Michael Zimmermann nagykövet úr 

búcsúvacsoráján tettem tiszteletemet.  

December 13-án részt vettem a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület karácsonyi ünnepségén.  

Az este folyamán került sor az idei évet lezáró üzleti vacsorára, amelyen a városban üzemelő 

nagyobb cégek vezetőit, intézményvezetőket, képviselőket láttam vendégül.  

December 14-én a jakabházi, december 15-én pedig a rábakethelyi és máriaújfalusi 

karácsonyi rendezvényen tettem tiszteletemet.  

December 16-án ülésezett a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  

December 17-én ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.  

December 18-án egy fő tett állampolgársági esküt. 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Huszár Gábor 

polgármester két ülés között megtett polgármesteri intézkedését, mellyel Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a kezesség- és garanciavállalásra felveendő hitel érdekében az adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges Kormányhozzájárulás iránti kérelmét visszavonta.” 

 

Ez egy képviselő –testületi határozat volt, amit azonalli hatállyal vissza kellett volna, az 

SZMSZ szerint ezt a polgármester saját hatáskörben megteheti.  

 

Egy örvendetes hírról is szeretnék beszámolni, amennyiben megtalálom az ide vonatkozó 

számú közlönyt.Idézem :  „ A Kormány 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozata egyes 

önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról : 500,0 millió forintot a  32. Egyes 

önkormányzatok feladatainak támogatása cím, 35. Szentgotthárd Város feladatainak 

támogatása alcím javára Szentgotthárd Város feladatainak biztonságos finanszírozása  

érdekében” ítéli meg. Tehát 500 Millió Ft-ot kaptunk azokra a feladatokra amelyekre a 

költségvetésben nem vagy csak szűkös keretek között leett volna lehetőség. Köszönet a 

kormánynak, és külön köszönet V. Németh Zsolt úrnak, aki rengeteget dolgozott azon, hogy 

mi ezt a támogatást megkapjuk, ill. Rogán Antal úrnak hiszen ő is rendkívül sokat tett ezért a 

támogatásért. 

 

Az „SZMSZ 15. § (3) szerint a polgármester a szabadságának időpontját önállóan határozza meg 
azzal a feltétellel, hogy a szabadságát a tárgyévben köteles kivenni, illetve a 10 napot meghaladó 
szabadságát köteles előre bejelenteni a képviselőtestületnek.  
Ezek szerint be kell számolni a polgármesternek a szabadságáról, a 2. éve okoz ez godot, 

ugyanis, 2013-ban és 2012-ben még összesen 45 nap bentmaradt szabadságom van, tavaly is 

elmondtam, nem tudtam több szabadságot kivenni. Kérem ebben a testület megértését.  
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Mielőtt megadnám a szót, jegyző úr beszámolna egy örvendetes dologról. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: a Közös Önkormányzati Hivatal már 3. évben hirdette meg azt a kis 

játékot, melynek célja az, hogy a szentgotthárdi Főteret minél szebbnek lássuk, és alakuljon ki 

egyfajta versengés a Főtérről nyíló üzletek között.  Az idei évben a Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőiből álló kis csapat értékelése szerint a Főtér legszebb karácsonyi díszitésű 

üzlete a Corso Étterem lett. 

Köszönöm a városüzemeltetési részlegen dolgozóknak, továbbá a SZET Kft. munkatársainak 

és persze polgármester úrnak. 

 

Vadász József: ahogy a beszámolóban is hallhattuk, karácsony táján több rendezvény is 

zajlott, zajlik. Örömmel tájékoztathatok mindenkit, hogy ez Zsidán sincsen másként, az 

idősek napi összejövetelünket ill. adventi rendezvényünket már megtartottuk.A helybeli 

lakosokat a tűzoltó egyesület egy forralt borral látta vendégül, ill. süteménnyel várták a 

résztvevőket.  

Az idei évben betlehemet is állítottunk településünkön, mely nagyon jól sikerült. Meg kell 

említenem Barabásné Sas Ibolya és Rojkó János nevét akik nélkül nem jött volna létre a 

betlehemünk. Nem kis munkával, csupa természetesen anyagból készült. 

 

Huszár Gábor: ne rejtsük véka alá, hogy több mint 100 liter forralt bor fogyott el, nagyon jól 

sikerült a rendezvény. 

 

Dr.Haragh László: két rendezvénnyel kapcsolatban szeretnék én is köszönetet mondani, az 

egyik a már sokadszor a kethelyi templomban megrendezett adventi hangverseny. A 

szereplőknek ill. a szervezőknek szeretném a munkáját megköszönni. Korpics Margit néni a 

műsor motorja, ill. a helyi kórusok és a zeneiskola munkatársai a fellépők.  

A mozi átadásának napján volt egy másik rendezvényünk ahol polgármester úr ill. V. Németh 

Zsolt is beszédet mondott.   

 

Labritz Béla: az elmúlt hetekben ill. napokban Rábatótfaluban egy nagyon komoly beruházás 

zárult le. A városrész lakossága nevében szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak 

munkáját, ill. a kivitelezőnek is tolmácsolnám a városlakók üzenetét. Több út is aszfaltozásra 

került, és kezemben a hivatal jövőbeni terve, mely az új ravatalozó tervét tartalmazza. 

A következő dolog kicsit fontosabb és sürgetőbb, minthogy megvárjuk a városi tv 

közreműködését, melyre majd tisztelettel szeretném őket felkérni.  

December 31-én lejár a komposztáló edények regisztrációja, szeretném a Szentgotthárd és 

városrészein élőket arra, hogy lehetőség szerint még jelezzék ilyen fajta igényeiket a 

honlapon. Az eddigiekkel ellentétetben nem 1 hanem akár 10-12 komposztáló edény is 

igényelhető.  

Mindez amit most elmondtam a képújságban is meg fog jelenni. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Természetesen 

kérem azt is, hogy a visszavont kérelemről is határozzunk.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

279/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1.) 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. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Huszár Gábor 

polgármester két ülés között megtett polgármesteri intézkedését, mellyel Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a kezesség- és garanciavállalásra felveendő hitel érdekében az adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges Kormányhozzájárulás iránti kérelmét visszavonta.  

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 

tag beszámolója.Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az  

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

  

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

280/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-Therm Kft., a 

Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

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

tagja, a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

2013. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

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

hatékony, jó együttműködésre 2014-ben is számít.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 
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2014.évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A pénzügyi bizottság tett 

apróbb módosításokat. Felolvasom a pénzügyi bizottság javaslatát, majd szavazás következik, 

amennyiben nincs több hozzászólás. 

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

281/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2014.évi munkatervét  és  

az  állandó bizottságok  2014. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- a 2015.januári ülésre tervezett „Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása”című napirend  

kerüljön a 2014.júniusi testületi ülésen megtárgyalásra,  

- Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon –a szakma képviselőinek bevonásával,  

 idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a turizmus- 

 marketing-idegenforgalom körében – a TDM-el együttműködve. Beszámoló Szentgotthárd 

Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program végrehajtásáról téma pedig 2014. 

márciusában. 

 

 Határidő:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

282/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd/Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András közbeszerzési referens 

              Szép Renáta titkársági ügyintéző 
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5./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2013. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

283/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, 

Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu 

településrészi önkormányzatok vezetőinek a 201. évi munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni és elismeri a részönkormányzati vezetők tevékenységét. Elismerését és 

köszönetét fejezi a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil 

szervezeteknek a 2013. évben végzett tevékenységért.  

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 – 2013.11.30. 

Előadó: Takáts József SZET ügyvezetője, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. És időközben érkezett 
hozzám egy kérés, amiről nem tudom, hogy a határozatba bele kell e fogalmazni, de 

mindenképpen szeretnék megosztani.  Miszerint amely parkolók területben lehetőséget adnak 

arra, kerüljön minden parkolóba további 1-1 mozgáskorlátozott parkoló felfestésre. 

Mozgáskorlátozottak jelezték felém, hogy nehezen állnak meg, ill. konkrétan a Mártírok úton 

legalább egy ilyen parkolóhely kialakításának meg kellene történnie. Fekete úr és Takáts úr 

bólogat. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

284/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi KFT 

beszámolóját a fizetőparkolási rendszer 2013.07.01 – 2013.11.30. közötti üzemeltetéséről 

megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős. Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

2./ Napirendi pont: 

A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Azt azért el kell mondani, 

hogy elég hosszas tárgyalás előzte meg az előterjesztés elkészítését, de végre sikerült egy 

olyan megállapodás tervezetet összeállítani, amely mindkét fél számára elfogadható.  

A legfontosabb az, hogy végre felálljon a munkaszervezet, tudjon a TDM egy olyan turisztika 

területen járta szakembert alkalmazni aki megfelel a törvéni előírásoknak, megtörténjen a 

regisztráció, és ha ez meg van elindulhat a munka,. Ezzel párhuzamosan pedig tudunk azon 

dolgozni, hogy minél több pályázati pénzt tudjunk a térség ill. a város részére megnyerni. Ez a 

térség alapvető érdeke. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 1 tart. ill. 7 igen – 0 nem arányú szavazással az 

alábbi határozatot hozta. 

 

285/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi idegenforgalmi 
alapból fennmaradt összeget (794.000,- Ft) a 2014. évi költségvetésében is fenntartja arra, 
hogy ebből – a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően - a belvárosi WI-FI 
hálózat kiépítése valamint a térségi turisztikai honlap telefonos alkalmazása 
megvalósulhasson.  
 
Határidő: a 2014. januári Képviselő-testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület között kötendő megállapodástervezét az 
1. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Simon Margit, a TDM elnöke 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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3./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet kérelme a laboratórium újraindítása kapcsán. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, hosszas tárgyalás után elfogadásra javasolják. 

Azzal, hogy mindkét bizottságnak megígértem, hogy lesz a végső számok ismeretében még 

egy egyeztetés. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

12:54 órakor Somorjainé D. Zsuzsanna megérkezett az ülésre. 

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

286/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét támogatja és egyben  felkéri a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezető 

orvosát, hogy a Rendelőintézetben a laboratóriumi ellátás visszaállítása érdekében az 

engedélyeztetési eljárást indítsa meg.  Továbbá felkéri az intézményt, hogy részletes 

költségvetési tervet készítsen a J1 labor visszaállításának kiadásairól és bevételeiről, amely 

összegeket az intézmény 2014. évi költségvetésében tervezni kell. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 

 

4./ Napirendi pont: 

„ Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíj alapítása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja, sőt 

nyomatékosan támogatja. Viszont apróbb módosítást javasoltak. A pénzügyi bizottság 

javasolta, hogy álljon fel egy munkacsoport aminek feldata lesz a végleges változat 

kidolgozása a hivatal munkatársaival.  

A következőról van szó, „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjat szeretne a város alapítani, 

azzal a céllal, hogy a főiskolára ill. egyetemre menő jó tanuló, szorgalmas diákok, az 

egyetemi ösztöndíjrendszerbe lépés előtt, tehát már az első félévben is kaphassanak 

támogatást.Feltétele az, hogy Szentgotthárd városához kötödő pályamunkákat kell benyújtani. 

Nemes kezdeményezés, mert a Bursa Hungarica rendszerbe tudjuk, hogy csak és kizárólag a 

hátrányos helyzetű tanulók tudnak bekerülni. Ez az ösztöndíjrendszer nem szociális alapon 

osztályozná a tanulókat hanem tanulmányi eredmény alapján.  
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Dr.Haragh László: a bizottságunk is teljesen mögötte áll a kezdeményezésnek. Ugyanakkor 

előre szeretnénk jelezni, hogy a tervezetben megjelölt vagy előírt 3 pályamunkát soknak 

érezzük, véleményünk ez túlzott terhet róna a diákokra. Úgy gondoljuk ezt legfeljebb 2-ben 

kellene meghatározni. Ill. másik amit kiemeltünk, hogy legyen nyitott a rendszer, ha lesz rá 

lehetőség akár külső támogatókat is vonjuk be. 

 

Huszár Gábor: pont az lesz a munkacsoport feladata, hogy ezen kérdéseket részletesen 

kidolgozza. 

 

Dömötör Sándor: még eddig nem tett fel senki a következő kérdést, aki a Bursa pályázaton 

elnyert támogatás kizáró ok e ezen pályázatból?   

 

Huszár Gábor:semmi akadályát nem látom ennek, az én gondolatom az, hogy a „Széll 

Kálmán” ösztöndíj mindekire nyitott.   

 

Virányi Balázs: ez az anyag remek ahhoz, hogy beszélgessünk a témáról. Abban 

mindannyian egyetértettünk, hogy nem szociális alapon szeretnék a pályázókat rangsorolni, 

hanem tehetség, kimagasló képességek alapján. Arról is volt szó, hogy az esetlegesen 

végigkísérjük a diákot tnaulmányai során.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

287/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán tanulmányi 

ösztöndíj alapítása  című előterjesztést megismerte és megtárgyalta, továbbá úgy határoz, 

hogy  „Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjat” alapít az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti feltételekkel és elrendeli a „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet 

tervezetének előkészítését.  A testület elrendeli ennek további előkészítéséhez  munkacsoport 

felállítását, melyben helyet kapnak a képviselő-testület egyes képviselői, bizottsági tagok és a 

Közös Önkormányzati Hivatal képviselői.  

Határidő: azonnal  

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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288/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

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

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

6./ Napirendi pont: 

Átmeneti segélyek ellenőrzése. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

   
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

289/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Átmeneti segélyek 

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

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Régióhő Kft. KEOP  pályázata kapcsán tájékoztatás adása, aktuális kérdésben állásfoglalás 

(szándéknyilatkozat). 

Előadó:Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

Röviden arról van szó, hogy két évvel ezelőtt megnyert egy pályázatot a Régióhő, amelyben 

50%-os támogatást kapott. A kazánfelújítási programról van szó, viszont a KEOP 

pályázatokba beépített kontrollrendszer miatt csúszások vannak. Folyamastosan keressük a 

megoldási lehetőségeket, de sajnos banki segítség ill. önkormányzati kezességvállalás nélkül 

nem tud elindulni. Hoztunk ebben mi már megfelelő határozatot. Újra meg kell fogalmazni 

ezeket, mert a számlavezető pénzintézet visszalépett a projekt finanszírozásától, és egy másik 

pénzintézetet kell keresni. A közbeszerzési eljárások csúszása miatt, pedig a költségeket 

aktualizálni kell.  
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

290/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Régióhő 

Kft-nek a KEOP 5.4.0/11-2011-0009 kódjelű pályázata kapcsán előállt nehézségeket, 

mely nehézségek a KEOP pályázatokba beépített folyamatos kontrollrendszer miatt, 

ennek tényleges elhúzódása okán keletkeztek.  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Régióhő 

Kft. felé azt, hogy a cég tulajdonosaként a pályázat sikeres megvalósításában érdekelt, 

és ehhez lehetőségeihez mérten segítséget ad a Kft-nek.  

A Képviselő-testület felkéri a Régióhő Kft-t, hogy a beruházási hitel felvételére 

kiírandó közbeszerzési eljárást a tulajdonos Önkormányzatok érdekeinek 

figyelembevételével írja ki.  

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándék szintjén 

kinyilvánítja azt, hogy amennyiben erre szükség lesz, úgy Kormányengedély 

beszerzése végett a Magyar Kormányhoz fordul annak érdekében, hogy a Régióhő 

Kft. által felveendő beruházási hitelhez kapcsolódóan biztosítékot nyújthasson a 

cégnek –pontosabban a céget meghitelező hitelintézetnek.  

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándék szintjén 

kinyilvánítja azt, hogy amennyiben erre szükség lesz, úgy Kormányengedély 

beszerzése végett a Magyar Kormányhoz fordul annak érdekében, hogy a Régióhő 

Kft. által felveendő folyószámlahitelhez kapcsolódóan biztosítékot nyújthasson a 

cégnek –pontosabban a céget meghitelező hitelintézetnek.  

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Régióhő Kft. 

figyelmét arra, hogy a 3. és 4. pont szerinti Kormányengedély iránti kérelemhez 

csatolni szükséges a megkötendő hitelszerződés és annak biztosítékaként kötendő 

egyéb szerződések tervezetét.  

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tagi kölcsön nyújtása 

kapcsán meghozott  210/2013. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  

Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester 

Határidő: a közlésre azonnal 

 

8./ Napirendi pont: 

Szoborpályázat – Faszobor bírálatának finanszírozása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ez a szobor már elkészült, már 

csak utómunkák vannak vele, és meg kell találnunk az időpontot a felavatásra. Május 5-e, 

Szentgotthárd napja lesz a felállítás napja. 

Ezt a bírálatot a pályázat előírja, ami nem volt benne a pályázati kötségekben.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

291/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar 

Alkotóművészeti Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 86.140,- Ft + ÁFA összeg 

megbízási díjat a Kft-vel kötött megbízási szerződés értelmében kifizessen a működési célú 

pályázati keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

       Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

9./ Napirendi pont: 

3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 16.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 38/2013(XII.19.) önkormányzati  rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013(II.28.)  

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

10./ Napirendi pont: 

A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és  ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 17.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 7 igen- 0 nem arányú szavazással megalkotja  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 39/2013(XII.19.) önkormányzati  rendeletét 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

11./ Napirendi pont: 

Településképi bejelentési eljárás szabályozása. 

Előadó:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Haragh László: mi nem tárgyaltuk ezen előterjesztést a bizottsági ülésen. Egy kicsit 

szigorúnak érzem. Mondanék példát, azokban az esetekben mikor építési vagy egyéb hatósági 

engedélyt nem írnak elő, akkor mi most megalkotunk egy rendeletet, mely szerint egy cég- és 

címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, kirakatszekrény stb. elhelyezéséhez is engedélyt 

kell kérni, amivel nincs is gond, ezen engedélyeknek vannak súlyos feltételei. Meg nem 

határozott szakértőkhöz kell fordulni. Én ezt szigorúnak tartom, ami mellesleg olyan 

adminisztratív terhet jelenthet melynek pénzügyi terhei is lehetnek a későbbiekben.  

 

Huszár Gábor: én nem így gondolom, de jegyző úr felvilágosít bennünket. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: az álláspontunk a következő. Ha azt akarjuk, hogy az épített 

környezetünk valamilyen formában kontroll alatt maradjon, abban az esetekben is, mikor 

építési engedély nem kell. Azt gondolom, hogy magától az épített környezetünk esztétikai 

megjelenése nem lesz jobb, ezt tapasztaljuk, hogy időnként milyen változtatásokat 

eszközölnek egyesek, a vizuális képet teljesen agyoncsapva. Ezért szükséges ez a 

szabályozás. 

 

Labritz Béla: több alkalommal jeleztem már, hogy ha a 8-as felől érkezünk Szentgotthárdra, 

és a gimnáziumtól feltekintünk a velünk szembenálló épület tetejére, akkor borzalmas kép 

tárul elénk. Ott megtalálható a teljes médiapaletta. Én már jeleztem, és azt gondolom, hogy ha 

elkészítenének egy az Őrséggel, a térséggel vagy szinte bármivel kapcsolatos reklámfelületet 

vagy valami hasonló dolgot, akkor máris javulna a kép. Több ilyen lehetőség van, sőt a 

médiaszolgáltatók is beszállhatnának a költségekbe.  

 

Huszár Gábor: folyamatosan próbáljuk ezt megoldani, a nagy probléma az, hogy ezen 

szolgáltatók tisztességes pénzt fizetnek a lakóközösségnek, a másik oldala viszont az, hogy 

rendkívül rontják a városképet. Vannak elképzeléseink, és javasolni fogom a következő évben 

megrendezendő főépítészi kollégium résztvevőinek, hogy próbáljanak meg javaslatokat 

letenni Szentgotthárd tetőtéri látványtervének kialakítására. A főépítészek szívesen 

kapcsolódnak be a tervezésbe, és az egyik téma biztosan az lesz, hogy hogyan lehet a 

városokban meglévő reklámtengert önkormányzati ráhatással esztétikussá és visszafogottá 

tenni. Nagyon jó példák vannak az országban. 

 

Virányi Balázs: egyetértve és támogatva az előterjesztést, eszembe jutott még valami. Meg 

kellene vizsgálni azt, hogy nem lehetne e bevonni más műtárgyakat is ebbe a körbe. 

Gondolok itt például a rozsdás lámpaoszlopokra, melyek a városba érkezőket fogadják. Nem 

hiszem, hogy nemlehet elérni, hogy 5 évente egyszer ezek karban legyek tartva. Ennek 

kapcsán van még néhány ilyen műtárgy a városban. 

 

Dr.Haragh László: tökéletesen egyetértek az előttem szólokkal, én is azt gondolom, hogy 

ezen ügy szabályozást igényel. Úgy látszik elbeszéltünk egymás mellett egy kicsit, inkább 

indézném a mondatot a rendeletből :  

„A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően számtalan dokumentumoz is be 

kell nyújtani.    
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Ennek a költsége, ha megsaccoljuk, földhivatali kivonatok egyebek beszerzése után, a fél 

millió forintot eléri. Itt gondoltam, hogy ez a rész szigorú. Ne kössük ennyi költséghez kötödő 

engedélyhez ezt a dolgot, lehetne ezen változtatni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: mindent úgy olvasunk és értelmezzük ahogy érvelésünk kívánja. Mert ha 

akarom úgy olvasom ahogy doktor úr olvasta, de ha akarom úgy értelmezem, hogy ezek közül 

1 esetleg 2 dokumentum kell a konkrét esetekben. Ez a bekezdés csak az összes lehetőséget 

felsorolja. Nem hiszem, hogy ez fél milliós nagyságrendet jelentene. Sokmindent kiszedtünk, 

amiket máshol alkalmaznak. De mindenféle dokumentáció nélkül nem lehet azt kérni, hogy 

valaki objektíven bírálja el a benyújtott kérelmeket, kérvényeket. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: reklámfelületnek használunk tulajdonképpen mindent, 

trafószekrényket, lámpaoszlopokat és még sorolhatnám, melyek elhanyagoltá válnak egy idő 

után. Kérem az illetékeseket ezek karbantartására, takarítására.  

 

Vadász József: mindkét oldalt megértem, és elfogadom a hivatal álláspontját is, de, mint 

gyakorló vállakozó először az értelmezés nekem is nehézséget okozott. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: nem mindenben vállalkozó barátok ezen intézkedések, de városbarátok. 

Mi ezzel többlet munkát okozunk magunknak, de az biztos, hogy magától ezen ügyek nem 

fognak a helyükre kerülni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 6 igen- 0 nem- 1 tart. arányú szavazással megalkotja  Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 40/2013(XII.19.) önkormányzati  rendeletét a Szentgotthárd Város 

helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló 

28/2007. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

12./ Napirendi pont: 

Településfejlesztési koncepció módosítása.      

Előadó:Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Fekete Tamás: először is elnézést szeretnék kérni, de az előterjesztés szövege az utolsó 

pillanatban módosítva lett, ezen módosításokat mindenkinek az asztalára tettük. Lényegét 

tekintve nem befolyásolják az előterjesztést. 

A koncepció elfogadása az első lépés, hogy a jövőben a város átfogó településszerkezeti 

tervét elkészíthessük, ami törvényi előírás miatt kötelező. 

 

Vadász József: a településszerkezeti tervvel kapcsolatban említeném meg, hogy ezt 2004-ben 

hoztuk létre, és 10 évente kell aktualizálni. Itt szeretném megemlíteni, hogy 2004-ben 

kerültek bele nem teljesen ésszerű tervek is, például Zsidánál van útszakasz mellé egy újabbat 
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terveztek, ami több ingatlant is érint. Ha ilyen tervezésbe fogunk, akkor véleményem szerint 

az érintetteket nem csak a helyben szokásos módon kell tájékoztatni. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: a képvieslői felvetésre szeretném mondani, hogy meg van ennek a 

menete, hogy hogyan kell az ilyesfajta terveket leegyeztetni a lakossággal, jelentős változott 

az eljárás a lakosság javára. Hiszen nagyon sok partnert kell bevonni ezen egyeztetésekbe. A 

városrészekkel kapcsolatban pedig valamennyi képviselőt szeretnék behívni, meghallgatni, 

egyeztetni a települést érinti minden üggyel kapcsolatban. De 2004 –ben is volt lehetőség 

mindenki számára, hogy bejöjjön és megnézze a terveket, most már változott a helyzet, akár a 

honlapon is közzétehetjük őket. Mindenkit bíztatok arra, hogy kísérjék figyelemmel a 

tervezést. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: Fekete úr is említette, hogy időközben több projekt is 

megvalósult ami még a régi koncvepcióban említve van. Sokmindent kikerült és új dolgok is 

belekerültek. Ilyen például : a buszpályaudvar, ami tudjuk áthelyezésre kerül, és annak a 

területnek egy új funkciót kell találni. Kiemelném a várospolitikia elvek mentén 

megfogalmazott célokat is.” Felkészülés a magyar-osztrák-szlovén hármashatár térségében 

meghatározó szerepkör ellátására a Nyugat Pannónia EU régión belül. „ Mindenképp 

támogatjuk az elképzeléseket. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs egyéb kiegészítés, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

292/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 230/2003. számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítására irányuló eljárás 

megindítását kezdeményezi az Előterjesztés 2. sz. mellékletében összefoglalt tartalommal. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

13./ Napirendi pont: 

Sztg. 2720 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

293/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Gerse Károly Sándorné, 

1119 Budapest, Csorbai u. 13. I/1., Majczán Ferencné, 9700 Szombathely, Barátság u. 7. I/5., 

Heissler Donát Andrásné, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 2., és Köncz Ferenc 9970 
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Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 103. sz. alatti ingatlantulajdonosok felajánlását, melyben a 

szentgotthárdi 2720 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 71 m2 alapterületű 

ingatlant ajándékozás címén az Önkormányzat részére átadják, elfogadja. A Képviselő-

testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy az ingatlan átvételéhez szükséges szerződést 

készíttesse el és a polgármestert felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  szerződéskötésre 1. pontban. 2014. január 31. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

14./ Napirendi pont: 

Varga és Társa KFT. kérelme  

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

294/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Varga 

és Társa KFT. 9962 Csörötnek, Vasúti u. 15. tulajdonát képező szentgotthárdi 1299/3 hrsz-ú 

ingatlant terhelő, Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) 

javára bejegyzett „visszavásárlási jog” (Földhivatali bejegyző határozat: 61859/2007.06.20.) 

törlésre kerüljön. A törléssel járó költségek a kérelmező felet, Varga és Társa KFT.-t terhelik. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 

15./ Napirendi pont: 

Településszerkezeti terv módosítása 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

 

295/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 280/2004. számú 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet az Ipari park II. ütem elnevezésű 

terület vonatkozásában módosítja, az alábbiak szerint:  
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       Területhasználati változások 

 Belterületen 

 Beépítésre szánt terület 

      Ipari gazdasági terület kijelölése 

a) Közlekedési területből ipari gazdasági területbe kerül átsorolásra a 1621 hrsz út 

terület és 1634 hrsz-ú keleti végéből összesen 0,26 ha nagyságban. 

b) Közlekedési területből ipari gazdasági területbe kerül átsorolásra a 1629 és 1630 

hrsz út és azt kísérő iparvágány terület és iparvágány nyomvonala a 1611 hrsz 

ingatlanon összesen 2,2 ha nagyságban. 

c) Közműterületből ipari gazdasági területbe kerül átsorolásra 0269/32 és 0269/33 

hrsz terület 12,8 ha nagyságban. 

A területfelhasználást korlátozó tényezők 

A tervezett ipari gazdasági területeken meglévő városi gáz és villamos ellátást 

szolgáló légvezetékek és föld alatti vezetékek védőtávolságát figyelembe kell venni. 

Biológiai aktivitási érték 

A biológiai aktivitási érték a Felsőliget utca, a 0267/20 hrsz mezőgazdasági terület 

szegélye mentén telepítendő kétoldali, nagylombkoronájú fasor telepítésével 

egyensúlyban tartható. 

A településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarésze az 1.sz. Módosított 

Településszerkezeti terv és leírása. 

            Egyebekben a Szerkezeti Terv nem változik. 

A szerkezeti terv melléklete az előterjesztés 3. sz. melléklete (munkaszám: 

005/2013 tervszám: TSZ- M/1. ) 

Határidő: a közlésre azonnal 

 Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet kérelme iskolai védőnői óraszám ( körzet ) átcsoportosításához 

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

Előterjesztés : 23.számú melléklet 

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

 Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

296/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét támogatja és engedélyezi az intézmény számára az iskola-és ifjúság-egészségügyi 

ellátás körzetének módosítását az alábbiak szerint: 

-  az iskolavédőnő körzetének (feladatellátási helyének) bővítése a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziummal (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4 .). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Dr. Csiszár Judit intézetvezető 

 

III. EGYEBEK 

 

Dr.Haragh László: sokan megkeresnek a Kethelyi út állapotával kapcsolatban. Azt 

szeretném itt nyomatékosan elmondani, hogy az nem a mi illetékességi körünkben van, 

hanem a Magyar Közútkezelő kezelésében. Ha lehetséges, hívjuk fel figyelmüket, hogy a 

burkolatot javítani kell.  

A másik szintén egy ilyen utas dolog, a Színház mellett a Plébánia felé vezető úton 

megsüllyedt a burkolat és az aknafedelek elérik az autók alját. A következő évi 

költségvetésben ezen felújítás költségét javasoljuk figyelembe venni.  

 

Fekete Tamás: sajnálattal ismétlem el, a Kethelyi út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

kezelésében van. Mi őket rendszeresen felkeressük a témával kapcsolatban, ígéreteket mindig 

kapunk, ennél több sajnos nemigen történik. Határozott ígéretet is kaptunk, például arra, hogy 

a Széll Kálmán tér burkolata is meg fog újulni. Ennél sokkal többet nem tudtunk kicsikarni. 
 

Huszár Gábor: jegyző úr el fogja mondani, hogy milyen belső fő közlekedési utak nem a 

város tulajdonában, hanem a Magyar Közút tulajdonában vannak.  

Egy kiegészítést szeretnék tenni, ahogy az időjárás engedi elindul a kettős körforgalom és a 

rábafüzesi vasúti átjáró közötti szakasz teljes felújítása, és a következő évben elkezdődik az 

Akasztó dombtól egészen Apátistvánfalváig a teljes szakasz felújítása.  

 

Dr.Dancsecs Zsolt: az utak állapota mindig visszatérő téma, és az is, hogy a város miért nem 

csinálja meg. Van néhány ami nem a város tulajdona, ezek a következőek : a már elhangzott 

Kethelyi út, Árpád utca, a Főtér vagy Széll Kálmán tér, a Füzesi út, Május 1. utca, Hunyadi út 

azon része ami a buszpályaudvar és az Ady Endre út között van, a Mártírok útja, a Széchenyi 

út, ill. a Tótfalusi út. Ezen túlmenően nem a város tulajdonába tartozik a Máriaújfalun 

keresztülvezető, Máriaújfalui út, a Farkasfán keresztül vezető út,és a rábafüzesi főút. Ezek 

azok a nagyob utak, melyeken többen közlekednek. 

 

Huszár Gábor: így viszonylag kis ráhatásunk van, hogy ezek az utak azonnal megújuljanak. 

Említettem korábban, hogy a megyében az egyetlen város vagyunk, ahol a városban lévő 
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közútkezelőhöz tartozó út 100 millió Ft feletti beruházási költésggel megújul. Ez is óriási 

eredmény. 

 

Dömötör Sándor: nagyon szép látványt nyújt a Főtér és környéke, a karácsonyi 

díszkivilágítás remekül sikerült, de ennél siralmasabb látványt nyújtanak az utak, utcák, 

járdák és környékeik. Többen több esetben jelezték, hogy rendkívül szemetesek egyes 

területek a vátosban. Említették többek között a Kossuth Lajos utcát, Árpád utcát, Honvéd 

utcát. Sok a csikk és az elszórt szemét. Különösen hétvégén van ebből gond, vasárnap 

reggelente mindig tapasztalható.  

 

Huszár Gábor: leállhatnánk vitatkozni ebben a témában, én nem azt mondom, hogy 

városunkban teljesen rendben mennek a dolgok, de a város utcái a korábbiakhoz képest nem 

szemetesebbek. Az, hogy bizonyos üzletek és intézmények belső udvaraihoz tartozó kukái 

körül mi van, abban van kivetni való, de ebben a városnak nem sok teendője van, azon kívül, 

hogy felhívja az érintettek figyelmét. A közterületek tisztaságára tett megjegyzésével nem 

tudok azonosulni. Azt látom és hallom, hogy látható javulás van ezen téren.  

 

Dömötör Sándor: azzal, hogy van javulás egyetértek. De én gyalog és kerékpárral járom az 

utcákat, onnét sokkal több látszik, mint az autóból. És nyilvánvalóan nem engem akarnak 

ezzel cukkolni, mikor megállítanak. Mindenkinek érdeke, hogy tiszta városban élhessünk, 

éljünk. A hétvégeken tessék végigmenni reggelente az utcákon, például a Rákóczi utcán, a 

Főtéren, összetört üvegek, eldobott pet palackok és a cigarettás dobozok egész sora fogadja a 

lakosságot.  

 

Huszár Gábor: hétfő délig. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: én is gyalog ill. biciklivel közlekedem a városban, biztos, hogy 

előfordul., hogy van szemét az utcákon, de amikor az hangzik el, hogy rendkívül szemetesek 

a közterületek, akkor az azt jelenti, hogy általában,rendszeresen sok a hulladék. Szerintem 

semmi rendkívüli nincsen, ami az átbulizott éjszakák után látszik az utcákon, azt a város lakói 

csinálják ám, és az önkormányzat pedig abban a helyzetben nincsen, hogy szombat éjszakáról 

vasárnap hajnalra eltakarítsa onnan azt a hulladékot. Hétfő délelőttig – igen, mert ha akkor 

megy valaki végig az utcákon akkor már nem látja a „háború” nyomait.  

 

Virányi Balázs: addig kellene eljutni a városlakóknak, hogy ha már látom, hogy szemetes a 

város, és esetleg azt is látom ki szemetelt, akkor jelentse be azt is, a közterületfelügyelők el 

fognak járni abban az ügyben. Vagy ha látja valaki, hogy szemetel, akkor menjen oda és 

szóljon neki. Akkor tud az egész rendszer jól működni, ha mi városlakók is teszünk az 

érdekében, nem pedig elintézzük azzal, hogy bejelentjük, hogy x helyeken szemetes a város. 

Próbáljunk összefogni a témában.  

 

Labritz Béla: nagyon szép dolog, hogy erről beszélünk, igaza van mindenkinek, legyen rend. 

Több lehetőség is van, az egyik, hogy én felszedem a szemetet. A másik, hogy nem lenne 

gond ha az üzletek elé kikerülnének hamuzóhelyek, így nem lenne elszórva a csikk sem.  

Egyébként összességében a legszebb az, hogy foglalkozunk a témával. 

 

Huszár Gábor: néhány szót szeretnék még zárásként szólni. 

Kedves Szentgotthárdiak! 
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Hamarosan elérkezik az évnek az az időszaka, amit bizonyára mindannyian várunk: a 

karácsony. Mikor kisgyermekként kukucskáltunk a kisszoba ajtajának apró résén a Jézuskát 

várva, az izgalom bizsergető érzése öntötte el gyermeki szívünket. Ez az érzés az idő 

múlásával átalakult, de felnőtt korunkra visszatért, csak éppen most már nem azért izgulunk, 

hogy mit hozott a Jézuska, hanem azokért a mosolyokért, amelyeket egy-egy szívből jövő 

ajándékkal csalunk szeretteink arcára, vagy azért, hogy mindenkinek jusson hely az ünnepi 

asztal körül. Akkor, amikor szenteste az ajándékokat csomagoljuk majd ki a szépen 

feldíszített fa alatt, gondoljunk azokra, akik nem lehetnek mellettünk. S legyen ennek oka 

akár a távolság, akár az, hogy már fentről, óvó tekintettükkel vigyázzák mindennapjainkat, 

legyünk hálásak a sorsnak, hogy életünk részesei, vagy azok voltak. Kívánom Önöknek, hogy 

ezt a néhány napot a legnagyobb szeretetben és békességben tölthessék el családtagjaikkal, 

barátaikkal, és ne feledjék, a karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak egy nap, nem múlik 

a huszonnegyedik óra leteltével. Mert a karácsony egy érzés. A szeretet érzése. 

 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszöni mindenki munkáját, a nyílt ülés 14:07 órakor 

bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


