
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  
Szentgotthárd 

644/2013. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-én 14:06 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
 Kardosné Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr.Haragh László, 
 Vadász József, 
 Virányi Balázs képviselők, 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  
Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető 
 
Távol vannak : Dr.Reisinger Richárd alpolgármester, 
 Labritz Béla, 
 Dr.Sütő Ferenc képviselők 
 
Meghívott vendégek:   Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló, 

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója 
 
 
 Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, meghívott vendégeket, képviselőket, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit valamint a Képviselő-testület munkáját a televízió képernyője előtt követő kedves 
szentgotthárdi és kistérségi lakosokat. Polgármester úr megállapítja a határozatképességet. 
Nyílt ülést megnyitja. Kérdése a képviselőkhöz, hogy a kiküldött napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek módosító indítványa. Javasolja, hogy a Képviselő-testület  
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vegye fel a napirendi pontok közé  ,,Szentgotthárdi ,1428. hrsz-ú ingatlan ( Tűzoltó szertár 
tulajdonba adása )”, valamint  a ,,Kisvízi erőmű létesítése a Rába folyó szentgotthárdi szakaszán” 
című előterjesztéseket. 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  ,,A Gotthárd-Therm Kft kérelme”  ;  „Az 
önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatói állásának betöltése” , valamint   „A 
Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának ellátásáról szóló intézkedések”  
című előterjesztéseket. 
 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
 

1/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé  
- ,,Szentgotthárdi ,1428. hrsz-ú ingatlan ( Tűzoltó szertár tulajdonba adása )”, valamint  

- a ,,Kisvízi erőmű létesítése a Rába folyó szentgotthárdi szakaszán”  
című előterjesztések megtárgyalását.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg  
- ,,A Gotthárd-Therm Kft kérelme”  

- „Az önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatói állásának betöltése” , valamint  

- „A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának ellátásáról szóló 
intézkedések”  
című előterjesztéseket.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Huszár Gábor polgármester  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag 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 jegyzõ 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

Bizottsága/  
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2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

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

Bizottsága/  
 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulás 

Tanácsában végzett munkáról. 

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/  
 

 
II. KÜLÖNFÉLÉK 

 
1./ Napirendi pont: 

Döntés a járóbeteg-szakellátásról. 
Előadó:, Huszár Gábor  polgármester 

     dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
 
 2./ Napirendi pont: 

A szentgotthárdi mozi jövője. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
3./ Napirendi pont: 

Múzeum alapító okiratának módosítása. 
Előadó:Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 
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4./ Napirendi pont: 

Városi évfordulók 2013-ban. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
5./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme szerződés módosítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

6./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
7./ Napirendi pont: 

Az 5000 főt meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációja. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
8./ Napirendi pont: 

Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
 
9./ Napirendi pont: 

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság létrehozása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
10./ Napirendi pont: 

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 
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11./ Napirendi pont: 
Szándéknyilatkozat önkormányzati intézmények megújuló energiával (napelem)  való 

pályázati forrás bevonásával történő ellátásáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
12./ Napirendi pont: 

Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
 
13./ Napirendi pont: 

Gépjárművek forgalomból való kivonásának ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

14./ Napirendi pont: 

7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása. 
Előadó:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
15./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 

 

16./ Napirendi pont: 
A településfejlesztéssel  és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályok 

meghatározása. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi, 0180 hrsz-ú temető ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
Előadó:  Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
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Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
18./ Napirendi pont: 

Közösségi közlekedés fejlesztése (NYDOP-3.2.1./B-12) pályázati lehetőség. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

19./ Napirendi pont: 

Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról 
Előadó: Fekete Tamás  városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.  alatti 

ingatlan értékesítése. 
Előadó: Fekete Tamás  városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
21./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi ,1428. hrsz-ú ingatlan ( Tűzoltó szertár tulajdonba adása ). 
Előadó: Fekete Tamás  városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
22./ Napirendi pont: 
Kisvízi erőmű létesítése a Rába folyó szentgotthárdi szakaszán. 
Előadó: Fekete Tamás  városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:   3. számú melléklet 

 
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 jegyzõ 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

Bizottsága/  
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Huszár Gábor: December 12-én egy karácsonyi vacsorával egybekötött beszélgetésre 

hívtam a szentgotthárdi cégek és intézmények vezetőit, ahol az elmúlt év eseményeiről és a 

2013. évi feladatokról. lehetőségekről tájékoztattam őket.  

December 13-án a Színházban köszöntöttem a Nyugdíjas Egyesület karácsonyi 

rendezvényének vendégeit.  

December 14-én a Polgármesteri Hivatalban került sor a három országot – Magyarországot, 

Szlovéniát és Ausztriát – érintő kerékpárút kialakításáról szóló egyeztető megbeszélésre.  

December 14-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral köszöntöttük a Polgármesteri Hivatal 

nyugdíjasait a Refektóriumban.  

December 14-én részt vettem Magyarlakon a SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegység Magyarlaki-Csörötneki Tagozata adventi hangversenyén.  

December 15-én Szentgotthárd Város Önkormányzata és PRONAS Egyesülete közös 

rendezvénnyel zárta le a hulladékégető megépítése elleni küzdelmes éveket, ahol a szervezők 

oklevelekkel köszönték meg mindazok több éves munkáját, akik tevékenyen részt vettek 

abban, hogy a tervezett hulladékégető megépítése meghiúsult.  

December 16-án Máriaújfalu városrészen  köszöntötte az idősek karácsonya rendezvény 

résztvevőit.  

December 20-án Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr képviselte Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát a Régióhő Kft. taggyűlésén.  

December 21-én a Hunyadi Vendéglő és az Önkormányzat közös kezdeményezésén, a 

„Mindenkinek legyen karácsonya” elnevezésű programon, közel 160 csomagot osztottak ki a 

szervező a rászoruló gyermekeknek a város lakóinak ajándékaiból. A karácsonyfa-díszítő 

versenyen részt vevő iskolák, a Széchenyi Általános Iskola, a Vörösmarty Gimnázium és a 

III. Béla Szakképző Iskola 100-100 ezer kaptak a szentgotthárdi vállalkozók felajánlásainak 

köszönhetően.  

December 27-én Dr. Sütő Ferenc képviselő úrral lakossági fórumot tartottunk Máriaújfalu 

városrészen 

Január 2-án részt vettem a Szentgotthárdi Járási Hivatal ünnepélyes állománygyűlésén.  

Január 3-án került sor a Hunyadi úti rendelőintézet felújított épületrészének  műszaki 

ellenőrzésére. 

Január 6-án Zalaegerszegen részt vettem a Nyugat-Pannon Járműipari-Mechatronikai 

Központ sajtótájékoztatóján, amelynek vendége volt Hende Csaba miniszter úr is.  

 

Az 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a Nyugat-Pannon Jármûipari és 

Mechatronikai Központ kiemelt jármûipari központtá nyilvánításáról 

Január 8-án Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

asszonnyal Budapesten a Belügyminisztériumban tárgyaltunk. 

Január 15-én a ZÁÉV vezetőjével, Peresztegi Imre úrral tárgyaltam, majd ezt követően Papp 

László vezérigazgató úrral, a Vasi Volán Zrt. vezetőjével folytattam egyeztető megbeszélést 

az autóbuszmegálló áthelyezésével kapcsolatban.  

Január 16-án tiszteletét tette Hivatalunkban a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

újonnan kinevezett vezetője, Dr. Takács Árpád igazgató úr. 

Január 16-án, Szombathelyen Godavszky Beáta főépítész asszonnyal tárgyaltam,  

Január 17-én Dr. Veres András megyés püspök úr látogatott el városunkba és tiszteletét tette 

a Hivatalban is, ahol az oktatási intézmények vezetőivel a tervezett etikaoktatás kérdéseit 

vitattuk meg.  

Január 22-én intézményvezetői értekezletet tartottunk. Ezt követően Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző úrral és Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető asszonnyal Szombathelyen 

tárgyaltunk.  



- 8 - 

Aznap délután tartottuk városunkban kultúra napi rendezvényünket, amelyen Szentgotthárd 

Közművelődéséért Díjat kapott Táncos Beatrix és Korpics Ferenc szerzőpáros. Ezúton 

gratulálunk a kitüntetetteknek, munkájukhoz további sok sikert kívánunk.  

Január 23. és 25. között  energia audit zajlott a városban. Az első energia felülvizsgálat 

megtörtént. Cél ,hogy megkapjuk az Európai Energia Díjat,így Magyarországon 

Szentgotthárd lenne az első ilyen kitüntetett város. 

Január 24-én egy rövid előadást tartottam Szombathelyen a Nyugat-Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központ által szervezett konferencián.  

Január 26-án Vasváron, a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület kiosztotta a Közösségi 

Kultúráért Díjat. A rendezvényen Szentgotthárd Város Önkormányzatát Kovács Andrea, a 

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külső tagja képviselte, s köszöntötte 

Szentgotthárd város kitüntettjeit, Fuisz Erikát és Rápli Róbertet. A kitüntetetteknek 

gratulálunk, munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánunk.  

 

Szlovén kultúra napja alkalmából városunkba látogat február 8-án Balogh Zoltán az emberi 

erőforrás minisztere. 

Január 29-én a Müllex vezetőjével ill. Bauer Arnolddal mozgássérülteket ill. időseket segítő 

eszközöket adtunk át  a városi gondozási központnak és a Vas mEgyei Rehabilitációs 

Kórháznak. 

Január 23-án elhunyt Polesznyák László ,emlékét jó szívvel megőrizzük,nyugodjon békében. 

 

Vadász József : röviden csak annyit fűz a beszámolóhoz,hogy az elmúlt két hétben a 

rendkívüli időjárási viszonyok megnehezítették mindannyiunk mindennapjait,és szeretné 

megköszönni a hó eltakarításban részt vevők munkáját,hisz példaértékű volt. Külön megemlíti 

Vass József munkáját,segítőkészségét. 

Megemlíti még továbbá,hogy a lakosság reagálása is példaértékű,hamuval behintett 

járdák,utak segítették a leolvadást. 

 

Dömötör Sándor: két felvetése van,több állampolgár megkeresésére,lenne e lehetőség 

sportcsarnok építésének szüneteltetésére. És azon aggódnak,hogy a most elvégzett munka 

nem feltétlenül válik a javára az építménynek. 

Másik probléma pedig a Szentgotthárd – Shittl Kft közötti kerékpár út,megrepedezése. Mely 

jelenleg még nem jelent problémát ,de az olvadás,és későbbi fagyok komolyan károkat 

okozhatnak a kerékpár útnak. 

 

Huszár Gábor : nyilvánvaló,hogy kezelni kell a problémát,de valószínűleg az a rész 

töredezik le,mely  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

2/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Polgármesteri Hivatal 

munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

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

Bizottsága/  
 

Huszár Gábor : kérem a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának elnökét ismertesse 
javaslatukat. 
 
Kardosné Kovács Márta Mária : most egy költségvetési tervezetről tárgyaltunk. Mindaddig 
képlékeny és módosítható míg a februári testületi ülésen el nem fogadjuk a költségvetést. A fő 
szempontok a működési képesség megőrzése,szolgáltatások elért színvonalon megtartása, 
fejlesztések megvalósítása. Szervezeti változások is történtek. A kötelező szolgáltatási 
feladatokat a közszolgáltató és a SZET Szentgotthárdi Kft. párhuzamosan látja el,ez az idő előre 
haladtával teljes mértékben a  SZET Szentgotthárdi Kft.-hez fog átkerülni. 
A bevételi oldal  a bérleti díjakból,állami normatívákból és a helyi adókból állna össze. 
Minimális eszköz értékesítést terveztünk,ill. számolunk pályázati forrásokkal is. 
Megvalósul számos fejlesztés : bölcsőde felújítás , szakrendelő tetőtér beépítés, mozi felújítás 
,útkarbantartás ill. a ravatalózok felújítására is sor kerülhet 2013-ban. 
Városi rendezvényekre,ill. a Civil alapba is különítettünk el pénzt. 
 
Dr. Haragh László: két dologgal szeretnénk kiegészíteni a javaslatot,az egyik a Civil alap 
támogatásának megemelése, a másik pedig ,hogy mindenképpen tartsuk szem előtt azon 
ingatlanokat, melyek esetlegesen pénzzé tehetők. 
 
Huszár Gábor : köszönti Csendesné Kóbor Ildikót ,megkéri szóljon hozzá a határozati javaslathoz. 
 
Csendesné Kóbor Ildikó: ez a tervezet egyensúlyban van a költségvetési koncepcióhoz képest. 
Örömmel látja,hogy szakmailag és a jogszabályokhoz kapcsolódóan minden megfelelő,és az 
összefüggéseket az előírásoknak megfelelően mutatja be. A kockázatokra is felhívják a figyelmet 
,mely nagyon fontos a helyes döntéshozás kapcsán. 
Tulajdonképpen 2 javaslata van : van egy jelentős kockázatos bevétel beállítva ehhez egy 
mélyebb elemzést javasol,ill. továbbgondolkodást abban a tekintetben,hogy ha ez mégsem 
realizálódna ,milyen más finanszírozási forrásokat tudnak felmutatni. 
 
Huszár Gábor : kérdése a könyvvizsgáló asszonyhoz,hogy elfogadja e a költségvetési tervezetet? 
 
Csendesné Kóbor Ildikó : igen,teljes mértékben. 
 
Dr. Haragh László : állami rendelkezésbe vontak funkciókat,ill. működési ágakat, a kérdés az 
,hogy ez hogyan érintette a várost. 
 
Huszár Gábor : Szentgotthárd pozitívan jött ki ebből a folyamatból,örül annak,hogy az állam 
magára vállalta az intézmények bér jellegű kiadásait. 
 
Vadász József : az erőforrás bizottságnak volt egy javaslata,az értékesíthető ingatlanokról. 
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2012 év volt az első év amikor nem történt üzlet jellegű  ingatlan eladás,míg városnak sikerült így 
is  talpon maradni,így a véleményem az ,hogy az üzlethelyiség eladásokat csak a legvégső 
esetben alkalmazzuk. 
 
Virányi Balázs : az ingatlaneladáshoz,mivel a folyószámlahitel kiváltáshoz ingatlanfedezetet kell 
biztosítani. Ebből kiindulva én sem javasolnám az ingatlanértékesítéseket. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

3/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről 

szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához az Előterjesztés 1. sz. 

mellékletében 

foglaltakat fogadja el – a rendeletmódosítást ezek alapján kell előkészíteni: 

 

Határidő: a rendelettervezet előterjesztésére a 2013. februári ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény előírásának megfelelően a cafetéria - juttatás mértékét 2013. évben bruttó 

200.000- Ft /fő összegben határozza meg. 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2013. évre vonatkozó költségvetési 

tervezetét megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy 2013. évi költségvetését az alábbi 

módosításokkal 

kell elkészíteni: 

a) a Civil Alapot 4 millió forintra kell megemelni 

b) ingatlan, tárgyi eszköz értékesítéseket 2 millió forinttal kell megemelni 

c.) a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a St.Gotthárd Spa és Wellnes fürdő más formában 

történő működtetésének a lehetőségét. 

 

4) A helyi nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását Szentgotthárd Város 

Önkormányzata jelentős hiánya miatt nem tudja kiegészíteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
14:46 távozott az ülésről Csendesné Kóbor Ildikó. 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulás 

Tanácsában végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  
3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 
Huszár Gábor : amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. Tájékoztatás  ,hogy 
2013.évben a Társulás 242 millió Ft állami támogatásra jogosult,ha nem lenne a Társulásnak 
ilyen rendszere ,körülbelül 80 millió Ft-tal kevesebb támogatás járna. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

4/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 

 
1./ Napirendi pont: 

Döntés a járóbeteg-szakellátásról. 
Előadó:, Huszár Gábor  polgármester 

     dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : akikkel tárgyaltam ,mindenki arra buzdított,hogy a működtetést ne adjuk 

vissza az államnak,hisz jó gazdái tudunk lenni az intézménynek. Az elkövetkezendő években  

fejlesztésre is kerülhet sor. 

 

dr. Haragh László : természetesen a bizottság is támogatja a szakellátás megtartását. A 

szakellátó rendszer a kistérség betegeit is ellátja,így elképzelhetőnek tartjuk,hogy a térségben 

lévő települések valamilyen gesztus értékű támogatást is nyújtanak a szakellátás 

finanszírozásához.  

 

Huszár Gábor : a Kistérségi ülésen ezt majd megemlíti. 

 

 
Huszár Gábor : jelezni fogom Szócska Miklós felé,hogy az Önkormányzat megbírkózik ezen 
feladattal. 
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Dömötör Sándor : nyomatékosan kéri a Polgármester urat,hogy említse meg a Kistérségi Ülésen 
említse meg. Amennyiben a polgármester kollégák nem járulnának hozzá önként,akkor 
jogszabály változtatást kellene kezdeményezni,hogy legyen lehetőség hozzájárulás fizetésére a 
térségben. 
 
Huszár Gábor : nem lehetetlent kérünk. 
 
Virányi Balázs : ez nem jogszabály kérdése. Ha egy szolgáltatást igénybe veszek,akkor 
kötelességem ahhoz a szolgáltatáshoz hozzájárulni. Ezt a hozzáállást szeretnénk látni.  
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

5/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 30- 

át követően is vállalja az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. A 

Képviselő-testület felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a döntésről a megadott 

határidőig tájékoztassa Balog Zoltán egészségügyért felelős emberi erőforrások minisztert. 

 

 

 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

 
 
 
2./ Napirendi pont: 

A szentgotthárdi mozi jövője. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,dr. Gábor László  

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

  
Huszár Gábor : a mozi decemberben 100 éves lesz. Az egyetlen olyan épület a Kárpát-
medencében mely már 100 éve is mozinak épült,és úgy is üzemelt.  
 
Virányi Balázs : javaslat,hogy a használati hátterét is ösztönözzük. 
Valami olyan rendezvényre gondol,hogy népszerűsítsük a mozit,hogy ez a páratlan 
intézmény a szentgotthárdiaké. 
 
Huszár Gábor : természetesen ez is része lesz a városi rendezvényeknek,melyeket össze is 
kell kapcsolni. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
6/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Kossuth 

Filmszínház 

digitális (DCI) és 3D technológiára alkalmas átalakítását határozza el - ennek költségét 

legfeljebb 

bruttó 26.6 millió forinttal biztosítja a működési céltartalék terhére, az alábbiakkal: 

· a fejlesztés megvalósítására közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően köthető 

szerződés, 

· a működtetéséről a beszerzést követően elsősorban bérbeadás útján kell gondoskodni,  

ennek részletes feltételeiről külön előterjesztést kell készíteni a Képviselő-testület számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

Múzeum alapító okiratának módosítása. 
Előadó:,dr. Gábor László 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor :amennyiben nincs kérdés,szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

7/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2012. számú 

képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel párhuzamosan a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratát az Előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény működési 

engedélyének módosítását kezdeményezi az előterjesztésben és az alapító okiratban 

foglaltakkal összhangban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Molnár Piroska igazgató 
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4./ Napirendi pont: 

Városi évfordulók 2013-ban. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : a bizottságok üdvözlik a kezdeményezést. Több évforduló is lesz az évben,és 
szeretnénk olyan rendezvénysorozatot létrehozni,mely méltó a Szentgotthárdhoz. Durván 10 
millió Ft az ,mely szabadon felhasználható erre a célra. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

8/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013-ban 

méltó módon kell megünnepelni Szentgotthárd település megalapításának 830., várossá 

avatásának 30. évfordulóját. Egyidejűleg ezzel Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri 

· a Pénzügyi vezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor a jubileumi évfordulók méltó 

megünneplésére különítsen el legfeljebb 5 millió Ft-ot. 

· a Polgármestert, hogy minden hónapban számoljon be a Munkacsoport által végzett 

munkáról 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 
 
5./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme szerződés módosítására. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
Huszár Gábor : megszavaztunk egy támogatást,melyet kicsit másképp költöttek el a 
farkasfaiak,ezzel nincs semmi baj,hisz jó módon került felhasználásra. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

9/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

kérelmét támogatja, a támogatási összeg átcsoportosítását az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti szerződésmódosítás megkötésével engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta civil referens 
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6./ Napirendi pont: 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
Huszár Gábor : hiánypótlásra hívták fel figyelmünket,csupán emiatt van szükség a 
módosításra. 
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

10/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd alapító okiratának módosítását az Előterjesztés 1. sz. melléklet szerint, a 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát az Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja, egyúttal hatályon kívül helyezi a 

303/2012. számú Képviselő-testületi határozata 2. pontját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

közlésért: Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
7./ Napirendi pont: 

Az 5000 főt meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációja. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 
 

Huszár Gábor : bizottság elfogadásra javasolta. 
 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

11/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. 

évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési 

törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 

törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását 

igénybe kívánja venni. 

 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 

vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, 

vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
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3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 

terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy: 

 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 

a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban 

foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá 

alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 

meg. 

 

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1.számú 

melléklete szerinti nyilatkozatban foglaltakat megismerte. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
8./ Napirendi pont: 

Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor: új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk,mert lejár az Eláme  
Zrt-vel kötött  szerződés. A legmarkánsabb kérdés ,hogy bírálati szempont legyen a helyi 
beszállítók által értékesített termék ,hány százalékát teszi ki a beszerzésnek. 
Az energia auditon külön üdvözölték ezen kezdeményezést. 
 
Vadász József: két gondolat. Az első,hogy jelentős hangsúlyt kell majd fektetni ,hogy mit 
jelölünk ki helyi beszállítói körzetnek. Másodsorban pedig szeretné ,ha úgy írnák ki a 
közbeszerzést, hogy ne kerüljön bele kisebb vállalkozók ill. vállalatok számára teljesíthetetlen 
feltétel. ( pl. 2000 adag lefőzésére alkalmas technika ) 
 
Huszár Gábor : cél a színvonal emelése,és az árak nagy mértékben ne emelkedjenek. Ill. a 
tarthatatlan állapot ,hogy rendkívül kevesen használják ki  jelenleg a közétkeztetést. 
 
Virányi Balázs : az étkezőkben jelenlévők viselkedésén is kellene változtatni. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

12/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés biztosítására a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény pontja alapján közbeszerzési eljárást indít. 

A közbeszerzési kiírásban az eddigiektől a következőkben kell eltérni: 

 

A közbeszerzés során célszerű azt is bírálati szempontként értékelni, hogy a beszerzéseinek 

hány százalékát teszi ki a helyi beszállítok által értékesített termék. Minimum 

feltételként 40 %-ot célszerű előírni. 

 

Ezen túlmenően figyelemmel kell lenni az Előterjesztésben írottakra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr Dancsecs Zsolt jegyző 
 
9./ Napirendi pont: 

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság létrehozása. 
Előadó:,Huszár Gábor 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
Huszár Gábor : sok szó esett már ezen kezdeményezésről,ide kell egy profi csapat mely az 
egészet összefogja,és prezentálhatóvá teszi mind a kormány mind a lakosság felé.  
 
Virányi Balázs : nem jelöltünk forrást a pénzügyi bizottsági ülésen,erről is kellene dönteni.  
 
Huszár Gábor : néhány módosítást kell eszközölni a felügyelő bizottság létszámában. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt : Előre bocsátja, hogy vannak szakmai kifogásai azzal szemben, hogy a 
polgármesterek legyenek a felügyelő bizottság tagjai hiszen az ő dolguk az önkormányzat 
képviselete  a taggyűlésen.  Továbbá nem feltétlenül van jó helyen a társasági szerződésben 
ez a stratégiai tanács. Minden esetre e felvetésekre az előkészítő azt mondta, hogy 
mindenütt így fogják elfogadni, és mi is tegyük ezt. Gondolta, hogy azért szóvá teszi.  A 
tervezettől eltérően a felügyelő bizottság 11 fő helyett 3 fős lesz,ahol a 3 polgármester 
(Zalaegerszeg, Szombathely,és Szentgotthárd) ,ill. a többi ember aki a felügyelő bizottságban 
lett megnevezve ,egy ún. Stratégiai Tanácsadó Testületet fog alkotni. 
Aggodalmunk, hogy a Stratégia Tanácsadó Testületben egyetlen szentgotthárdi lakos sincs 
,így az érdekérvényesítéssel esetlegesen baj lehet. 
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Huszár Gábor : nem teljesen igaz,hogy nincs szentgotthárdi,mert Solt Tamás is benne van a 
Tanácsadó Testületben,az ő személye garancia lehet az érdekérvényesítésre,továbbá 
kardinális kérdésekben a szavazás 75%-os szavazati aránnyal lehetséges,tehát a 3 
polgármester egyöntetű szavazata kell a döntéshez. 
 
Virányi Balázs : a rendszer sokkal több,mint nagyvállatok érdekérvényesítése. A lakosság 
érdekérvényesítésére kellene hangsúlyt fektetni. Sajnos a számokból itt nem látom 
Szentgotthárd érdekérvényesítő képességét. 
 
Huszár Gábor : természetesen Szentgotthárd markánsan jelenik meg ebben a járműipari 
háromszögben,sőt talán az Opel itt a társaság zászlóshajója. 
 
Vadász József :az Opel valóban nagy gazdasági tényezőt képvisel. Jogi garanciát kell tenni 
,hogy Szentgotthárd érdek érvényesítő képessége megmaradjon. Továbbá több kiadással is 
jár ezen Társaságba való belépés,így valóban a forrás megjelölésre is kell gondolnunk. 
 
Huszár Gábor : folyamatosan arról egyeztetünk,hogy különböző pályázati forrásokat is 
bevonjuk. 
 
Dr. Haragh László : ezen státuszt azért kapta a kormánytól a térség,hogy lehetőséget adjon 
az iparfejlesztése. Ezen fejlesztés nagyobb iparűzési adó befizetését is 
eredményezheti,természetesen erről hosszútávon kell beszélni. 
Nyilvánvaló,hogy az a vállalat mely Szentgotthárdon működik,a város érdekeit fogja 
képviselni. 
 
Huszár Gábor : javaslatot teszek egy ösztöndíjrendszer kidolgozására,mely a felsőfokú 
oktatásba felvételizők közül a 400 pont felett teljesítő szentgotthárdi diákokat támogatná. 
 
Virányi Balázs : kérne is,nem csak adna a diákoknak. Korábban már beszéltünk arról,hogy 
van sok olyan feladat amiben például diploma munkában kidolgozhatnának megoldásokat a 
problémákra. Tehát legyen kapcsolat az ösztöndíj és a diplomamunka kidolgozása 
között,adunk nekik témákat. 
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

13/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete elfogadja az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Társasági Szerződést a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság létrehozataláról a következő kiegészítésekkel. 

A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjai a három önkormányzat polgármestere. 

A társaság tagjai a felügyelő bizottság mellett működő 10 tagú stratégiai tanácsadó 

testületet hoznak létre. A stratégiai tanácsadó testület jogosult előzetesen 

véleményezni minden olyan – a felügyelő bizottság hatáskörébe tartozó – kérdést, 

amelyben a felügyelő bizottságnak döntési vagy véleményezési jogköre van. 

A felügyelő bizottság stratégiai tanácsadó testületének tagjai tanácskozási joggal 
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jogosultak részt venni a felügyelő bizottság ülésein. 

A felügyelő bizottság elnöke köteles meghívni a stratégiai tanácsadó testület tagjait a 

felügyelő bizottság üléseire. 

A stratégiai tanácsadó testület tagjait a társaság taggyűlése választja meg a felügyelő  

bizottsági tagok mandátumával megegyező időtartamra. 

A stratégiai tanácsadó testület tagjai sorából elnököt választanak, aki a tanácsadó 

testület üléseit összehívja és vezeti. 

A stratégiai tanácsadó testület tagjai jogosultak az ügyvezetőtől minden a társaság 

működésével kapcsolatos kérdésben felvilágosítást kérni. 

A stratégiai tanácsadó testület tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 

A stratégiai tanácsadó testület tagjai: 

 

- Brumbauer József Márton (anyja neve: Horák Anna, született: Móron, 1954. 

október hó 31. napján, 2025 Visegrád, Malomhegy utca 451/7. szám alatti lakos), 

 

- Jereb László (anyja neve: Szalai Mária, született: Sopronban, 1947. november hó 

07. napján, 1025 Budapest, Verecke lépcső 10. szám alatti lakos), 

 

- Kámán János (anyja neve: Varga Mária, született: Győrött, 1954. május hó 12. 

napján, 8900 Zalaegerszeg, Alkotmány u. 17. szám alatti lakos), 

 

- Lang János (anyja neve: Kocsmáros Erzsébet, született: * napján, 8900 

Zalaegerszeg, Ady út 63. szám alatti lakos), 

 

- Mazzag Ferenc (anyja neve: Bangó Anna, született: * napján, 8900 

Zalaegerszeg, Sas u. 30. fszt. 2. szám alatti lakos), 

 

- Michael Reining (anyja neve: Ursula Steffgen, született: Dudweiler 

(Németország), 1963. március hó 15. napján, DE-77880 Sasbach/Ortenaukreis, 

Nelkenstrasse 37. szám alatti lakos), 

 

- Pajor Attila (anyja neve: Horváth Ilona, született: Szombathelyen, 1966. 

november hó 16. napján, 9789 Sé, Szabadság u. 87. szám alatti lakos), 

 

- Solt Tamás (anyja neve: Horváth Sarolta, született: Szombathelyen, 1963. 

augusztus hó 11. napján, 9700 Szombathely, Pozsony u. 10. szám alatti lakos), 

 

- Takács Balázs (anyja neve: Horváth Rozália, született: Sárváron, 1973. 

november hó 05. napján, 9700 Szombathely, Cinege utca 9. szám alatti lakos), 

 

- Tancsics Róbert (anyja neve: Dávid Marianna, született: Szombathelyen, 1969. 

május hó 24. napján, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 9. szám alatti lakos). 

 

A Képviselő – testület kinyilvánítja, hogy a Társaság tagja kíván lenni. A Társaság 

rendelkezésére bocsát törzsbetétként 780.000.- ft –ot pénzbetétet formájában. 

Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a Társasági Szerződés aláírására valamint  

a cégbejegyzéshez szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Nyugat-Pannon 
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Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Szijártó Zsoltot 

megválasztja. 

 

3. A képviselő – testület javasolja a polgármesteri hivatal munkatársainak ,hogy az 

oktatási szakemberek bevonásával tegyen javaslatot egy olyan városi diákok számára 

kiírandó ösztöndíj rendszerre ahol az érettségin 400 pont felett teljesítő szentgotthárdi 

diákok ösztöndíjban részesülhetnek. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős. Huszár Gábor polgármester 

 
10./ Napirendi pont: 

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 
Előadó:,Dr.Dancsecs Zsolt 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : Labritz Béla képviselőtársunk pont ezzel kapcsolatban tárgyal,de álláspontját 
a bizottsági ülésen részletesen kifejtette. Amennyiben nincs kérdés, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

14/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Várod Önkormányzatának képviselő-testülete a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 

41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításának szövegtervezetét az 

Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el. Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell a 

Környezetvédelmi 

Felügyelőséggel, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé kell terjeszteni. 

 

Határidő: a 2013. februári testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 
11./ Napirendi pont: 
Szándéknyilatkozat önkormányzati intézmények megújuló energiával (napelem)  való 

pályázati forrás bevonásával történő ellátásáról. 

Előadó:,Fekete Tamás 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : a pályázathoz szükséges önrész kapcsán a bizottságok nem tudtak javaslatot 

tenni. Javaslom az önrész vállalását építsük bele költségvetésünkbe. Több kérdés merült 

fel,ezekre megérkeztek a válaszok. Én azt javaslom ,hogy el kell indulni a pályázattal, a  
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konkrét intézményeket még akár változtathatjuk is,egyelőre a lehetőséget adjuk meg a 

pályázatíró csapatnak. 

 

Virányi Balázs :  az önrész kapcsán lenne még kérdése. Megtérülési számításokat kellene 

végezni ,ahhoz pedig tudni kellene a pontos összeget. 

 

Huszár Gábor : a mai nap mindenképpen döntést kell ebben hoznunk,de a februári testületi 

ülésen még tudunk finomítani,ill. változtatni is. 

 

Virányi Balázs : tehát ez azt jelenti,hogy igazából visszalépésre van lehetőség még később is. 

 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

15/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2012-

4.10.0/A. pályázati 

támogatás igénybe vételével a SZEOB Játékvár Óvoda és Bölcsőde épületén, a 

Rendelőintézet épületén, a Móra Ferenc Városi Könyvtár épületén, az Arany János utcai 

korábbi nevén SZOI Arany János Általános Iskola 

épületén, a Színház épületén, a korábbi nevén SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium épületén 

és a korábbi nevén SZOI Széchenyi István Általános Iskola épületén megvalósítandó 

napelemes villamos energia termelő 

berendezések telepítését. 

Felhatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét a pályázat(ok) elkészítéséhez, és az ehhez 

kapcsolódó eljárások lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására. A pályázat(ok)hoz 

szükséges önrész vállalása kapcsán a következő döntést hozza: az önrész jelenleg ismert 

maximális összegét Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
12./ Napirendi pont: 

Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése. 
Előadó:,dr.Dancsecs Zsolt 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
Huszár Gábor : az elmúlt években jól gazdálkodtunk üzlethelyiségeinkkel,ill. ez a jelentés is 
alátámasztja ezt.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

16/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú 

üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
13./ Napirendi pont: 

Gépjárművek forgalomból való kivonásának ellenőrzése. 
Előadó:,Dr.Dancsecs Zsolt 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

Huszár Gábor : nem emlékszem ilyen jelentésre ill. ellenőrzésre,de úgy látszik ebben is jó 

úton haladunk. 
 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
17/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gépjárművek forgalomból 

való kivonásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
14./ Napirendi pont: 

7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
Huszár Gábor : amennyiben nincs kiegészíteni való,akkor szavazás következik. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I ./31.) önkormányzati 

rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 

(III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-testület egyhangúlag 

megalkotta. 

 
15./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 
Előadó:, 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: mindkét bizottság tárgyalta,mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 . (I . 31 .) 

önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 

szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-

testület egyhangúlag megalkotta. 

 

16./ Napirendi pont: 
A településfejlesztéssel  és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályok 

meghatározása. 

Előadó:,Fekete Tamás 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.  

 
18/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező Szentgotthárd város településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait, és elrendeli annak alkalmazását 2013. február 

1-től a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások 

lefolytatásakor. 

 

Határidő: 2013. február 1-től folyamatosan 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
 
17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi, 0180 hrsz-ú temető ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

Huszár Gábor : több területet is visszaigényelhetnénk az államtól,de ezen területet találtuk 

csak erre érdemesnek. Ezen területnek a későbbiekben a temetőbővítésnél nagy hasznát 

vennénk. 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

19/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában 

lévő szentgotthárdi 0180 hrsz-ú, kivett temető művelési ágú ingatlan térítésmentes  
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önkormányzati tulajdonba vételével egyetért, ezen igényét a belügyminisztérium felé 

bejelenti. 

Az ingatlan felhasználási céljaként a Temetkezést és Szociális temetkezést jelöli meg, s a 

2011. évi CLXXXIX. törvény II. Fejezetében lévő Önkormányzati feladat- és hatáskörök 13.§ 

(1) 2. pontjában lévő településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása) feladat 

ellátására használja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

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

főtanácsos 

 
18./ Napirendi pont: 

Közösségi közlekedés fejlesztése (NYDOP-3.2.1./B-12) pályázati lehetőség. 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
 

 
Huszár Gábor : a Gysev vezérigazgatója ,a Volán igazgatója ill. több kisebb település mely 
ennek részese lenne,biztosított támogatásáról. 
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

20/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elvi döntés hoz arról, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a GYSEV Zrt., a Vasi Volán Zrt, 

Alsószölnök; Felsőszölnök; Szakonyfalu; Kétvölgy Község Önkormányzatával 

közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-3.2.1./B-12 „Közösségi 

közlekedés fejlesztése”. konstrukciójára. Felhatalmazza a polgármestert az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú konzorciumi szerződés aláírására. A 

Képviselő-testület egyetért azzal, hogy kezdődjön el a közös konzorciumi pályázat 

előkészítése, és Szentgotthárd Város Önkormányzata a GYSEV Zrt.-vel, a Vasi Volán 

Zrt.-vel, Alsószölnök; Felsőszölnök; Szakonyfalu; Kétvölgy Község 

Önkormányzatával közösen eljárást írjon ki az előkészítési tevékenységekre vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 
19./ Napirendi pont: 

Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról 
Előadó:,Fekete Tamás 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
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Huszár Gábor : ismét egy állami tulajdonban  lévő ingatlan mely nagymértékben gyarapítja 

vagyonunkat,és így visszaigényeljük a határőr laktanyát. Természetesen biztosítani kell a 

belügyminisztériumot arról,hogy nem üzleti céllal vennénk igénybe,hanem olyan szociális 

lakások ill. bérlakások kialakítására,mely az önkormányzat és a város javát szolgálja. 

 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
21/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állami ingatlanok (vagyon) 

önkormányzatok 

részére történő átadását lehetővé tevő, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény (Vtv.) 

36 §. (2) bekezdése, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról rendelkező 254/7 

(X.4.) Korm. rendelet VIII. fejezete 50. §. (2) bek. a) és b) pontja és a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bek. 9, 10. pontjai alapján 

ismételten kérelmezi a Szentgotthárd 191/1.hrsz-ú állami tulajdonú, MNV Zrt 

vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadását Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére. 

Az ingatlanon levő volt határőr laktanyában szociális lakásokat kívánunk kialakítani a 

rászoruló idős emberek, a fiatal házasok és szociális lakásban elhelyezésre jogosult személyek 

részére. 

A vagyonátruházással kapcsolatos illetékek és az ingatlannal kapcsolatos egyéb költségek 

kifizetését magunkra vállaljuk. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.  alatti 

ingatlan értékesítése. 
Előadó:,Tófeji Zsolt 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : mindkét bizottság tárgyalta,egyetértenek ,hogy nem feltétlenül kell eladni az 
ingatlan,amennyiben mégis 
 
Vadász József : hosszasan tárgyaltuk bizottsági ülésen. Többször meghirdettük 6 millió Ft 
körüli értéken,de azon az áron senki nem vásárolta meg. Most a könyvszerinti értéken van 
nyilvántartva,véleményünk szerint 4 millió Ft körüli értéken értékesítjük. 
 
Kardosné Kovács Márta Mária : igazából semmilyen kötelezettséget nem jelent a 4 millió Ft 
körüli áron meghirdetés,hisz ha valaki úgy ítéli ,hogy többet ér,licitálhat rá. 
 
Virányi Balázs : véleményem szerint az ingatlan felbecslését nem kellene felülbírálni. 
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Huszár Gábor : egy ilyen ingatlannál pontosan megmondani ,hogy ténylegesen mennyi a 
forgalmi értéke,teljességgel lehetetlen. Véleményem szerint is hirdessük meg az ingatlant a 
nyomott áron,amennyiben érkezik érvényes ajánlat ,eladjuk,ha nem,akkor nem. 
 
Vadász József : Háromszor hirdettük meg, háromszor  nem volt rá érdeklődő. Ha látnának 
benne fantáziát a vásárlók,akkor valószínűleg már megvették volna. Így továbbra is javaslom 
eladásra. 
 
Virányi Balázs : itt azt kell megvizsgálni ,hogy az Önkormányzatnak megéri e ennyiért 
értékesíteni. 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal  1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozta. 
 

22/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. 

sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2346 m2 területű, ingatlant az 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 

15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon ismételten meghirdeti eladásra.  

Az eladási ár 4.230.000 - Ft, amely ÁFA-t nem tartalmaz 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy 

összegben kell megfizetni. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. február 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 423.000 ..- Ft bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

21./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi ,1428. hrsz-ú ingatlan ( Tűzoltó szertár tulajdonba adása ). 
Előadó:,Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  
3. számú melléklet 

 
Huszár Gábor : mivel nincs hozzászólás ill. kérdés ,szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

23/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

1. sz. mellékletben található Szándéknyilatkozat aláírására azzal, hogy a szentgotthárdi  
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1428.hrsz-ú „Tűzoltóság” megnevezésű ingatlan Magyar Állam részére történő átadásával 

egyidejűleg Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonába kell átkerülni a 

szentgotthárdi 26.hrsz-ú Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlanban a Magyar Állam 

tulajdonában és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezelésében lévő 10/385 

résznek. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
 
22./ Napirendi pont: 
Kisvízi erőmű létesítése a Rába folyó szentgotthárdi szakaszán. 
Előadó:,Fekete Tamás 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet  

 
Huszár Gábor : az előterjesztés lényege,terület használatba vételéről van szó. 
 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

24/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Carpathia kft-vel 

kisvízi erőmű létesítése tárgyában létrejövő területbérleti szerződés aláírását a mellékletként 

csatolt megállapodás és kiegészítő helyszínrajz alapján és felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

EGYEBEK 
 
dr.Haragh László : a kethelyi városrészben a Kis utca és a Sallai utca sarkán az úttestre folyik 
a víz,jelenleg ha nincs fagy akkor csak kellemetlen probléma,de hideg időben 
balesetveszélyes helyzetet is okozhat. 
 
Dömötör Sándor :  a Szentgotthárd – Shittl Kft közötti kerékpár út,megrepedezése. Mely 

jelenleg még nem jelent problémát ,de az olvadás,és későbbi fagyok komolyan károkat 

okozhatnak a kerékpár útnak. 

Polgármester Úr a nyílt ülést 16:10 órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

K. m. f. 

 



Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata  
Szentgotthárd 
644-1/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-én 14:20 órakor 

megtartott,  a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala előtti közmeghallgatásról.  

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
 Kardosné Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr.Haragh László, 
 Vadász József, 
 Virányi Balázs képviselők, 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  
Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető 
 
Távol vannak : Dr.Reisinger Richár alpolgármester, 
 Labritz Béla, 
 Dr.Sütő Ferenc képviselők 
 
Meghívott vendégek:   Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló, 

Dr. Simon Margit Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója 
Polgármester Úr a közmeghallgatást 14:25 órakor bezárja.  

K. m. f. 



Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 


