
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

644-18/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június  26-án 

14:00 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla , 

 Dr.Sütő Ferenc, 

 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, 

 Dömötör Sándor, 

 Vadász József képviselők. 

 

Meghívott vendégek:   Dr. Simon Margit a fürdő ügyvezető igazgatója,TDM elnöke, 

     

 

 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. Megállapítja a határozatképességet. Nyílt ülést 

megnyitja. Javasolja ,hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendi pontok közé a ,, Az I. sz. 

felnőtt fogorvosi körzet ellátása” ; „A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása”  és 

az „Pályázati lehetőség a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok 

számára”  (ÁROP-1.A.5-2013)”  című előterjesztéseket. 



Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a ,, AMES Kft területvásárlással 

kapcsolatos kérelme”; „Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat helyzete”;  „Zöld 

Szentgotthárd cím odaítélése”  

, „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre.”; „Javaslat a „Szentgotthárd 

Díszpolgára” kitüntetésre”  és a „Dr. Szabó László kitüntetése „ című előterjesztéseket. 

 
 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

139/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé 

- ,,Az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátása”   

- ,,A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása” , valamint 

-  „Pályázati lehetőség a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok számára”  (ÁROP-1.A.5-2013)” 

című előterjesztések megtárgyalását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg 

- ,, AMES Kft területvásárlással kapcsolatos kérelme” ,  

- „Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat helyzete”  

- „Zöld Szentgotthárd cím odaítélése” 

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre” 
- „Javaslat a „Szentgotthárd Díszpolgára” kitüntetésre”, valamint 

- „Dr. Szabó László kitüntetése” 

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 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: 



A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése.Felmérés az önkormányzati 

bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének lehetőségeiről. 

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 SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami fenntartásba 

került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban elért eredményeiről 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :. 5.számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

 

4./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

kapcsolata, munkája ,az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. 

Előadó:  Huszár Gábor Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

Előterjesztés :.6. 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: 

A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása . 

Előadó:, Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.7. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

 2./ Napirendi pont: 

Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.8. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

3./ Napirendi pont: 

A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  



   

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2013. és az Augusztus 20.-i rendezvénysorozat. 

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/  

 

5./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme. 

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/  

 

6./ Napirendi pont: 

A 100/2013. számú Képviselő-testületi határozat módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.12.  számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

 

7./ Napirendi pont: 

Jánosik és Társai Kft 2013. évi díjemelési kérelme. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból célirányos 

feladatokra. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :  14. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

9./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : .15. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

2013. évi önkormányzati adósság konszolidációhoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



Előterjesztés : . 16. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. működésének, pénzügyi-gazdasági folyamatainak, humánerőforrás 

gazdálkodásának ellenőrzése. 

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/  

 

12./ Napirendi pont: 

Költségvetési  rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : . 18. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 19. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : .20. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

15./ Napirendi pont: 

Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség 

teljesítésének elősegítéséről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 21. számú melléklet 

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

 

16./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről. 

Előadó: Takáts József a SZET Kft. ügyvezetője, 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt lakások vásárlása. 



Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : . 23. számú melléklet 

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

3. számú melléklet /Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága/  

 

18./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés :. 24. számú melléklet 

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

 

19./ Napirendi pont: 

Az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 25. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

20./ Napirendi pont: 

A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 26. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

  

21./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 

számára” (ÁROP-1.A.5-2013). 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 27. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

  

III. EGYEBEK 

 

 

 

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:  Május 31-én tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzata  a Városi 

Pedagógus napot, melyen többen is kitüntetésben elismerésben részesültek. 

- A Pécsi Tanárképző Főiskola  jogutódja Soós Margit  részére “ Arany Díszoklevelet “ 

adományozott. 

- Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Glanz Lászlóné  részére „Arany  Díszoklevelet” 

adományozott. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete    a 2012/2013. tanévben végzett 

kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként  

- a SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam pedagógusai közül Kovacsics Borbála, 

- a SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyam  pedagógusai közül Hegyi József, 

- SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium  pedagógusai közül   Medgyes Szilvia, 

- a SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai közül Csomósné 

Boros Erika, 

- a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai közül Palkóné Nagy Zsuzsanna  

részére   

 „A 2012/2013-as tanév PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c. elismerést 

adományozta. 

- Az Emberi Erőforrás Minisztere Balog Zoltán Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést 

adományozott: Doszpot Jánosné, Nagy Emilné és Ernst József részére. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2013. sz. határozata 

alapján 

SZENTGOTTHÁRD KÖZOKTATÁSÁÉRT  Díjat adományozott:  Ernst József és Jandrasits 

Lászlóné részére. 

- Budapesten két pedagógus  miniszteri elismerésben részesült.  

Kovács Tiborné a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója  

több évtizedes  magas színvonalú és példaértékű óvodapedagógiai munkája, valamint 22 évi 

szakmailag kimagasló és elismert intézményvezetői munkássága elismeréseként Brunszvik 

Teréz díjban részesült. 

Nagy Emilné a SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyam pedagógusa  több 

évtizedes  kiemelkedő hivatástudattal, gyermekszeretettel végzett pedagógusi tevékenységéért 

Németh László díjban részesült. 

Ugyancsak Budapesten vehetett át elismerést Faschingné Libricz Irén a SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium pedagógusa. Bonis Bona - A Nemzet tehetségeiért díjat Dr. Hoffmann 

Rózsa államtitkár asszony    adta át.  

Gratulálunk a kitüntetetteknek, munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk! 

 

Helytörténeti pályázat:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2013. számú határozatának 

2.) pontja értelmében a „Szentgotthárd Helytörténeti Krónikása 2013.” címmel ismeri el a 

2013. évre kiírt helytörténeti pályázatra beadott „Polgári leányiskola Szentgotthárdon” című 

pályamunkájukért - Sömenek Dóra, Forján Anett, Offner Martina tanulókat. 

A Képviselő-testület köszöni és elismeri Szakáli János: „Az utolsó napok az utolsó 

községben” című pályamunkáját. 

A Képviselő-testület elrendeli mindkét munka közzétételét Szentgotthárd Város honlapján. 

Szakáli János munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de ezúton gratulálunk neki, 

és szintén köszönjük Sömönek Dóra, Forján Anett és Offner Martina munkáját.  

 



Június 1-jén részt vettem a Millenium Polgári Egyesület szervezésében, Jánosházán 

megrendezett Vasi Vidék Ízek Juniális programján.  

Június 3-án a Refektóriumban gyűltek össze a nyugdíjasok, ahol tájékoztattam őket a 

városban zajló eseményekről, aktualitásokról.  

Aznap délután több képviselőtársammal együtt a Lyocell-be mentünk üzemlátogatásra. 

Június 4-én Hóbor Andrással és spanyol befektetőkkel tárgyaltam. 

Június 5-én Lendvára látogattam, ahol a két város programját egyeztettük, valamint gépipari 

kapcsolatokról tárgyaltunk.  

Június 7-én a szentgotthárdi mentőállomás egy nyílt nap és mentési bemutató keretében 

emlékezett meg az Országos Mentőszolgálat fennállásának 65. évfordulójáról, valamint egy 

sajtótájékoztatót tartottak a mentőállomás felújítására elnyert pályázat lehetőségeiről és a 

jövőbeni fejlesztésekről.  

Június 7-én a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület 4 tagja – Józsi Sándor, Puskás Máté, 

Horváth Richárd és Molnár László – Dunaszentpálnál segédkeztek az árvízi védekezésben.  

Június 11-én tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete első félévi 

fogadóóráját.  

Aznap délutánra hívtuk össze a sportvezetőket egy egyeztető megbeszélésre, amelynek témája 

a sportkoncepció volt.  

Június 12. és 15. között Kardosné Kovács Márta képviselő asszonnyal, Dr. Simon Margit 

igazgató asszonnyal és egy kisebb küldöttséggel Luzernbe utaztunk, a Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt záró konferenciájára. Átvehettük az Energiaváros díjat, így 

Szentgotthárd lett Magyarország első energiavárosa.  

Június 12-én Szentgotthárdra látogattak vas megyei civil szervezetek. Őket Szép Renáta civil 

referens köszöntötte.  

Június 13-án a Városi Gondozási Központ és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület közös 

szervezésében került sor a Nagyszülők és unokák generációs sportdélutánjára, amelyen Dr. 

Haragh László az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke 

képviselte az Önkormányzatot.  

Június 15-én, Sárváron tartotta a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége a Megyei 

Polgárőr Napi ünnepségét, amelyen Dr. Reisinger Richárd alpolgármester úr vett részt.  

Június 17-én tartotta soron következő megbeszélést a Jubileumi munkacsoport.  

Június 18-án, Szentgotthárdi Fotóklubbal találkoztam, ahol megbeszéltük a készülő 

kiadványunk, és a Szentgotthárd Legszebb Arca pályázat témáit beszéltük át.  

Június 21-én érkeztek városunkba a Máriabild és Máriapócs polgármesterei és kíséretük, 

akiket Labritz Béla képviselő úr fogadott.  

Június 22-én került sor a Hármashatár Mentőcsoport ünnepélyes eskütételére, valamint 

rendszerbe állító gyakorlatára.  

Szintén aznap írtuk alá Máriapócs és Máriabild polgármesterével azt a megállapodást, 

amelynek értelmében a települések közti folyamatos kapcsolattartás a vallási turizmus 

fellendítése érdekében.  

Június 23-án ülésezett Szentgotthárd Város Önkormányzatának Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága.  

Június 24-én került sor a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli régió 

egészségügyi intézményeiben” című projekt keretében a Szentgotthárdi Szakorvosi 

Rendelőintézetben újonnan kialakított pszichiátriai – addiktológiai gondozó átadási 

ünnepségére, ahol személyesen köszöntöttem a megjelent vendégeket.  

Aznap délután tartotta Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása júniusi 

ülését.  

Szintén aznap ülésezett Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati Erőforrások 

és Külkapcsolatok Bizottsága.  



Június 26-án 1 fő tett állampolgársági esküt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Refektóriumában.  

 

Dr.Sütő Ferenc: néhány hozzáfűznivaló lenne. Nem említette polgármester úr, hogy jún. 22-

én volt a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület szervezésében immár 8. alkalommal a 

gyalogos zarándoklat Maria Bildre.  

Május 31-én a városi pedagósus nappal párhuzamosan volt egy fórum a színházban a 

Kutyabarátokért Egyesület szervezésében.  Ehhez kapcsolódnának a kérdéseim. Az egyik, 

hogy a lakosság miért nem lett tájékoztatva a fórumról ill. a városvezetés miért nem lett 

meghívva? A másik dolog,hogy tudomásom szerint alpolgármester úr, egyeztetést folytatott 

az osztrák kutyabarát egyesülettel,zárt ajtók mögött. Lehet e erről tudni valamit? Született e 

megállapodás? 

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy a környéken élők, nevezetesen az Árpád u. ,Bethlen 

G. u. , és a Széchenyi u. lakói sérelmezik ,hogy az elmúlt év folyamán ők panasszal éltek ill. 

aláírást is gyűjtöttek,mégsem kaptak semmilyen tájékoztatást az ügyben,sőt azt mondják el 

sem jutott a polgármester úrhoz.  

  

Huszár Gábor: a Kutyabarátok Egyesületének fórumára, én magam sem kaptam meghívót, 

nemhogy más képviselőtársam ill. kollégám. Azt tudom,hogy zárt tárgyalás nem volt az 

osztrák oldallal, történt levelezés, amit én is megkaptam, mely előremutató.  

 

Dr.Dancsecs Zsolt: nem tudom, hogy miért nem lettünk meghívva, de ez egy civil szervezet, 

így ők azt hívnak meg akit akarnak.  

Az egyeztetésekben semmilyen titok nincs, egy osztrák egyesület két tagjával beszélgettünk, 

ahol az a kérdés merült fel, hogy miért dolgozik az önkormányzat a kutyabarátok 

egyesületének elképzelései ellen. Azt az információt a Kutyabarátok Egyesülete jutatta el 

ehhez a szervezethez. De ez a megbeszélés során tisztázásra került.  

 

Huszár Gábor: az osztrák egyesület szívesebben dolgozna az önkormányzattal, mint a 

szentgotthárdi civil egyesülettel.  

 

Virányi Balázs: nekem a fürdő beszámolója kapcsán lenne kérdésem, az elmúlt testületi 

ülésen említette polgármester úr, hogy valamiféle tárgyalások folytak a fürdő energetika célú 

fejlesztéséről,de azóta sem érkezett tájékoztatás. De az eredményét sem látni.  

 

Huszár Gábor:  a Cothec főmérnöke keresett az ügyben,  de még nem tudtunk tárgyalni. Az 

az anyag amit elsőre átküldött, már a Távhő igazgaztójánál is járt, és ő azt mondta, hogy egy 

abszolút komolytalan ajánlat. Én kértem a Cothec-et , hogy küldjenek egy részletes 

kidolgozást. 

 

Virányi Balázs: arra kérek mindenkit, hogy ezentúl legyünk mi is bevonva.  

 

Huszár Gábor:amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 



140/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 

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

munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az önkormányzati 

bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének lehetőségeiről. 

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: mindkét bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás szavazás következik. A határozatról ill. a rendeletekről külön.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

141/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal 

kiegészítve elfogadja.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Műszaki Iroda 
 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

19/2013. (VI.27.) rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

 20/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. 

(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

3./ Napirendi pont: 



Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami fenntartásba 

került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban elért eredményeiről 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :. 5.számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

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

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

142/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a SZEOB 

2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami fenntartásba került, Szentgotthárdon 

működő oktatási intézmények 2013-ban elért eredményeiről c. beszámolót megismerte és 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

4./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

kapcsolata, munkája ,az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. 

Előadó:  Huszár Gábor Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

Előterjesztés :.6. 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.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a szlovén nemzetiségi önkormányzat felvetését kicsit 

sérelmeztem, és kérem az önkormányzat képviselőjét, hogy ezentúl programjaikra fokozottan 

figyeljen oda, és hívja meg a képviselőtestület tagjait.  

 

Huszár Gábor: Labritz képviselőtársam figyelmét hívjuk akkor fel, szeretnénk ezentúl kérni 

és kapni meghívókat a szervezet programjaira, mivel nehezményezik, hogy a testület tagjai 

nem igazán vesznek részt ezen eseményeken.  

Amennyiben  nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

 



143/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzatok munkájáról, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való 

kapcsolatukról, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető 

 

2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal és a Képviselő-testület hivatalával 2012. június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodását az 1. melléklet szerint módosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása . 

Előadó:, Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.7. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

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

hozzászólás, szavazaás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

144/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú 

határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2013. évi munkatervét és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a „Szentgotthárd és városrészek 

sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata” című napirendet a 2013. augusztusi Képviselő-

testületi és Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 2./ Napirendi pont: 

Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.8. 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,némi kiegészítéssel. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: az volt a kiegészítésünk, hogy az autómentes nap 

lebonyolítását a városüzemeltetésre bíznánk. 

 

Huszár Gábor: azt tudnunk kell, hogy a földrajzi elhelyezkedése a városnak olyan, hogy nem 

zárható le. Az észak-déli forgalom nem zárható le.  Ezért nem tartom jó ötletnek az 

autómentes napot oly formán megtartani mint máshol, de meghirdetni és népszerűsíteni 

természetesen kell.  

 

Virányi Balázs: az a baj, hogy egy ilyen esemény lebonyolításának komoly kritériumai 

vannak. De ezt már bízzuk a városüzemeltetésre. 

 

Huszár Gábor: ha nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

145/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2013. 

szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét 

rendezvényhez. A Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a 

„Mobilitási Hét Kartája” c. dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

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

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi köznevelési intézmények valamint a város 

érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2013. szeptember 16-22. között szervezzen 

programokat a „Tiszta levegő – Mozdulj érte” jelmondat szellemében. 

 
Határidő : azonnal 

Felelős :   Kiss Éva  PKKE elnök 

            

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közös 

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetését, hogy az Autómentes Nap feltételeinek 

megteremtésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse. 

 
Határidő : azonnal 

Felelős :    Fekete Tamás, városüzemeltetési vezető 

 

 



3./ Napirendi pont: 

A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Dr.Haragh László: örülünk ennek a lehetőségnek, és ülésünkön elhangzott, hogy az 

átalakulás nem fogja a múzeum működését befolyásolni. 

 

Huszár Gábor: annyit illik tudni, hogy hosszú hónapokóta azon dolgoztunk, hogy már a 

legelején bázisintézményként üzemeltessük a múzeumot, akkor a minisztériumban inkább egy 

átmeneti megoldást javasoltak, ahogy eddig üzemeltettük, és most lettek meg a feltételei a 

bázisintézményi üzemeltetésnek.  

 

Virányi Balázs: én a veszélyekre is felhívnám a figyelmet. Nagyon örülök a 

kezdeményezésnek. Mert a szlovén rész ezzel le lesz tudva. De ahhoz, hogy színvonalas  

helytörténeti kiállítás is lehessen, így már a hely kevés. Javaslatom amellett, hogy ezt 

támogatom,  hogy kezdjünk el koncepcionálisan gondolkodni arról, hogy milyen helyszínen 

képzeljük el a helytörténeti múzeumot.  

 

Huszár Gábor: jó az ötlet, csak ettől teljesen független.  

 

Dr.Haragh László: amikor megkaptuk a múzeumot, akkor örültünk az integrációnak.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás szavazás következik, kiegészítéssel 

együtt. 

  

  

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

146/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum működési engedélyének 

megkérése kapcsán az Önkormányzat kezdeményezze a nemzetiségi bázisintézménnyé 

minősítést. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy 

készüljön előterjesztés a novemberi testületi ülésre arról, hogy az addig összegyűlt 

helytörténeti értékeket hol és milyen formában lehet majd megjeleníteni. 

  

 



4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2013. és az Augusztus 20.-i rendezvénysorozat. 

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, elfogadásra javasolja. Ha nincs kiegészítés ill. 

hozzászólás, szavazás következik, a bizottsági javaslatokkal együtt.  

 
 

A  Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

 

147/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 

2013. rendezvénysorozat program tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és a következő kiegészítéssel fogadja el: a civil szervezeteket minél előbb 

keressék meg a Történelmi Napok nyitórendezvényeként tervezett felvonulás szervezése 

tekintetében a szervezők. 

 

Határidő : azonnal  

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Kiss Éva elnök 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében tervezett és elfogadott rendezvénykeret címén lévő 1 millió 

forintos összeg átutalását engedélyezi a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére 

azzal, hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire használhatja fel úgy, 

hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület az Önkormányzat felé elszámol. 

 

Határidő: közlésre azonnal, utalásra: 2013. július 25., elszámolásra 2013. augusztus 02. 

Felelős  : Kiss Éva elnök 

                Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Augusztus 20.-i. 

rendezvénysorozat program tervezetét az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 

megismerte és a következő kiegészítéssel fogadja el: a civil szervezeteket minél előbb 

keressék meg a tervezett felvonulás szervezése tekintetében a szervezők. 

 

Határidő : azonnal  

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Kiss Éva elnök 

 

 

 

 

 



5./ Napirendi pont: 

A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme. 

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, elfogadásra javasolja. 

 

Virányi Balázs: ha jól értelmezem az előterjesztést, és tegyük fel, most nem támogatjuk az 

eszköz beszerzését, akkor is el kell költenünk 1,2 M Ft-ot, mivel a régi gépet szervízelni kell.  

 

Dr.Haragh László: ez a kezelőegység tényleg el van használódva, így nem merném a 

magáncélú bérbeadást sem javasolni. Teljes szervízelést javasolnak, de mindenképpen az új 

gép lenne a legjobb megoldás.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

148/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja azzal, hogy az új iskolafogászati kezelőegység 

beszerzésére a 2014.évi pénzügyi keret biztosítása mellett kerüljön sor.  

Határidő:  azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

 

 

6./ Napirendi pont: 

A 100/2013. számú Képviselő-testületi határozat módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :.12.  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 egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

149/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 100/2013. számú 

Képviselőtestületi határozatának 2., az étkeztetést biztosító vállalkozóra vonatkozó pontját, 

egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú mellékletében található, a GrandoGastro Kft. 

(9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) részéről és az Önkormányzat részéről megkötött 

szerződést. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 

Jánosik és Társai Kft 2013. évi díjemelési kérelme. 

 Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Labritz Béla:  természetesen egyet értek az előterjesztéssel. Nem tervezzük, hogy helyi 

vállalkozókat preferáljunk ebben a kérdésben? 

 

Huszár Gábor: azon dolgozunk több mint egy éve,hogy SZET Kft ezen szolgáltatásokat 

átvegye. Tehát természetesen tervezzük, de még nincsenek meg a feltételei. Amennyiben 

nincs több kiegészítés, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

150/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánosik és Társai Kft által a 

takarítási szolgáltatás tárgyában benyújtott díjemelési kérelemben foglalt 5,7 %-kal növelt 

rezsióra díjat elfogadja A takarítási szolgáltatás összegét a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégiumra jutó nettó 483.344 Ft-tal (2012. évi nettó 457.279 Ft) csökkenteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

8./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból célirányos 

feladatokra. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés :  14. 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, megtették javaslatukat. 

 

Virányi Balázs: példaértékű amit a Nyugdíjas Pedagósusok és Barátaik Egyesület tesz a 

gyermekekért, köszönet érte.   

 

Kardosné Kovács Márta Mária: a civil szervezetek felé szeretném jelezni, hogy a keret nem 

túl nagy , így a kért mértékeket mérsékelnünk kellett. De még egy harmadik körre is hagytuk 

némi összeget.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, a kiegészítésekkel 

együtt. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

151/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére: 

a) A Magyarországi Szlovének Szövetsége XII. Szentgotthárdi Művésztelep 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 1 000 000 Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. augusztus 1-ig átutal a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30.; 

b) A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete a szentgotthárdi Csatafutás 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 150 000 Ft-tal támogatja, 
amely összeget a Pénzügy 2013. július 20-ig átutal a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30. 

c) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nagyszülők és unokák nemzetközi 

sportnapja, valamint a Karácsonyra hangolva programok megszervezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület 95 000 Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

d) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete az általuk patronált gyermekek 

tanulmányi kirándulásának megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 85 

000 Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. augusztus 31-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. október 15.; 

e) Az Alfakör Szentgotthárd Egyesület előadás megszervezésére rányuló kérelmét a 

képviselő-testület 40 000 Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. július 15-

ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.; 



f) Az SZEMLE Egyesület művészeti alkotótelep megszervezésére irányuló kérelmét a 

képviselő-testület 40 000 Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. július 15-

ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30.; 

A Synergy Fitness kérelmét nem támogatja, mivel egy elsőosztályú sportolóról van 

szó, ezért ezt a támogatást más keretből javasoljuk megadni.  

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez. 

 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. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

152/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  a villamos energia beszerzése 

kapcsán egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja az Előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti  csatlakozási szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary Kft., mint független energia 

szekértő szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci 

liberalizáció kihasználása érdekében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó  

szerveződéshez. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

10./ Napirendi pont: 

2013. évi önkormányzati adósság konszolidációhoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

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.  

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

153/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/a.   A       Szentgotthárd Város   Önkormányzatának Képviselő - Testülete 

         folyószámla hitel igénybevételét      rendeli   el. A Hitelt  az OTP Bank Nyrt-től veszi  

         fel az Önkormányzat. 

 

       A  hitel  célja  :   az adósságátvállalás miatt a megmaradt  folyószámla hitel prolongálása 

 

       A  hitel  összege   86.752.361 Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   .2013. szeptember 20-ig. 

 

1/b  Szentgotthárd Város Önkormányzatának          Képviselő - Testülete 

       működési célú   hitel igénybevételét      rendeli   el. A Hitelt  az OTP Bank Nyrt-től veszi  

       fel az Önkormányzat. 

 

A  hitel  célja  :   az adósságátvállalás miatt a folyószámla hitel átalakítása éven belüli 

működési célú hitellé                                                                     

 

       A  hitel  összege :     188.247.639 Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   .2013. december 30-ig. 

 

1/c. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő        Testülete 

        munkabérhitel  igénybevételét      rendeli   el.  A Hitelt  az OTP Bank Nyrt-től veszi fel    

        az Önkormányzat. 

 

       A  hitel  célja  :   munkabérhitel  

                                                                    

       A  hitel  összege :     15.000.000 Ft 

 

       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

 a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait 

betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 
költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi 

adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének 

mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb 

támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.  

 valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel 
engedményezése  



 bank által előírt egyéb jogi biztosíték 

 felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már 

meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a 

Polgármesternek, hogy az 1./a-c) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 

eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson 

alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Határidő: 2013. június 13. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

11./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. működésének, pénzügyi-gazdasági folyamatainak, humánerőforrás 

gazdálkodásának ellenőrzése. 

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. 

 

Virányi Balázs: felhívnám a figyelmet a javaslatra : a fürdő további működtetésének 

átgondolása, annak fenntartásához a bevételek ill. vendégszámok növelése. Ide még beírnék 

valamit miszerint ha nem megy ,hogy a bevételeket növeljük, akkor a fürdő mükődését 

kellene átgondolni.  

 

Huszár Gábor:  teljes mértékben benne van a javaslatban,mi mindent kell átgondolni. Ha van 

lehetőség költségcsökkentésre, akkor azokkal természetesen élni kell.  

 

Labritz Béla: számunkra nem kétséges, hogy a fürdőt üzemeltetni kell. Sajnálatos tény, hogy 

a szálloda bezárása ilyen mértékben érinti a fürdőt.  Sajnos a tendencia negatív, de vannak 

területek melyek viszont növekvő tendenciát mutatnak.  

Az előterjesztés is kitér a kiküldetésekkel kapcsolatos összegekre, melyek elég magasak.  

Szeretném kérni a fürdő vezetését, hogy azok a konferenciák ill. megbeszélések amelyek a 

fürdő előmenetelét szolgálják valamilyen szinte kerüljenek elénk is, beszámoló formájában. 

Akár negyedévente, félévente.  

 

Huszár Gábor: illik elmondani, hogy a 2010-es évben ezek a költségek az önkormányzatnál 

csapódtak le.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: szeretném elmondani, hogy a fürdő igazgatója 

nehezményezte, hogy a belső ellenőri jelentést mi előbb láttuk, mint ő. Természetesen nekünk 

kellett előbb látni, de kérném legközelebb, hogy őt is időben tájékoztassuk.  

 



Dr.Dancsecs Zsolt: a belső ellenőrt kell, hogy megvédjem. Elég lassan jöttek az anyagok a 

fürdőtől, így elég későn készült el a jelentés. 

 

Virányi Balázs: ezt az önkormányzat belső ellenőre készítette, nekünk, mivel mi kértük.  

A határozati javaslatot én szeretném kiegészíteni azzal a mondatrésszel, hogy a „fürdő további 

működtetésének átgondolása:” 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, a kiegészítéssel 

együtt. 

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

154/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A Gotthárd-Therm Kft. 

működésének, pénzügyi-gazdasági folyamatainak, humánerőforrás gazdálkodásának 

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

azzal, hogy a jelentésben foglaltak alapján tovább kell folytatni a következőket: az éttermi 

szolgáltatás nyereségességének vizsgálata, esetleges üzemeltetésbe adás lehetősége; 

szolgáltatások kiszervezésének lehetősége,a fürdő további működtetésének átgondolása. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                         a további vizsgálat lefolytatására: Drávecz-Kovács Renáta belső ellenőr;  

                                                                                 Dr. Simon Margit ügyvezető 

 

12./ Napirendi pont: 

Költségvetési  rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : . 18. számú melléklet 

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

 

Huszág Gábor: jogi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás,szavazás 

következik, figyelem ,rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

21/2013.(VI.27) önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : . 19. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadását támogatja. Amennyiben nincs 

hozzászólás , szavazás következik, figyelem, rendeletalkotás! 

 



A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

14./ Napirendi pont: 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : .20. 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. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: megkeresett lakó, aki azt tapasztalja, hogy nem csökkent a 

szemétszállítási díja. Családi házas övezetben élőről van szó. Jelenleg az a tapsztalat, hogy 

nem nagymértékű a csökkenés.  

 

Huszár Gábor: folyamatosan korrigáljuk az esetleges hibákat. A családi házas övezetben 4-

5%  a csökkenés. 

 

Labritz Béla: a társasházi területen pontos adataim vannak. Közel 35%-os csökkenés 

mutatható ki. De ott mások a szokások is. A családi házas övezetben a csökkenés elsőkörben 

12%-os. 

 

Virányi Balázs: van egy másik probléma is, a biológiai hulladék keletkezésével nem 

foglalkoztunk. 

 

Dr. Haragh László: most olyanról beszélgetünk minek nincs értelme. Mindenkinek csökkent 

a szemétszállítás díja csak különböző mértékben.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, figyelem, 

rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

23/2013. /VI.27./ önkormányzati  rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

15./ Napirendi pont: 

Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség 

teljesítésének elősegítéséről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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, figyelem, rendeletalkotás! 

 



 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletét az építési engedélyezési eljárás során szükséges 

parkolóhely-biztosítási kötelezettség teljesítésének elősegítéséről szóló 23/2006. (IV. 27) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

16./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről. 

Előadó: Takáts József a SZET Kft. ügyvezetője, 

Előterjesztés : 22. 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.  

 

Kardosné Kovács Márta Mária: röviden szeretném kiemelni a számokat, melyek elénk 

kerültek. Sajnálatos tény, hogy a tartozás évről évre növekszik. A lakossági hozzáálláson 

kellene változtatni.  

 

Virányi Balázs: ehhez csatlakoznék. Van 243 db önkormányzati lakás. Ha szűken számolunk 

akkor, kb. 1 milliárd Ft-os vagyont jelent,mely évente 30 M Ft-os bevételt hoz. Ez nem elég 

még a szintentartásra. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

155/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról szóló Beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt lakások vásárlása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : . 23. 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, eltérő vélemények születtek. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: már kétszer tárgyaltuk az előterjesztést. Most az az 

igény,hogy további két lakást vásároljunk meg, hogy eltudjon indulni az építkezés. A cég már 



nincs tulajdonában annak akivel a szerződést kötöttük. Nagyon örülnék ha a cégvezető nyíltan 

felvállalná szándékait.  

 

Dr.Haragh László: a mi bizottságunk támogatta a szerződést fenntartását. Mi elsődlegesen a 

lakáshelyzetből kiindulva hoztunk döntést. Ha új pályázatot ír ki a város, akkor még jobban 

elhúzódik a dolog.  

 

Virányi Balázs: csatlakozom elnökasszony véleményéhez. Egy tőkeerős vállalkozás már 

megcsinálta volna. De mi a fedezetünk a lakásvásárlásra? Még a fürdőnek adott pénzt sem 

tettük vissza oda, ahonnan elvettük.  

 

Huszár Gábor: szó sincs arról, hogy 2013-ban ezt fizetni kellene, ez a pénz minket csak 

akkor terhel, ha ténylegesen felépülnek a lakások. Csak ígérvényt kérnek a bank felé. 

 

Virányi Balázs:biztos felesleges,de el kell mondanom. Én úgy tudom, hogy az önkormányzat 

akkor kötelezheti el magát,ha mögötte van a forrás.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

156/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú Szentgotthárd, József A. u. 30. alatti ingatlan 

hasznosítására, beépítésére 2012-ben megkötött Megállapodás közös megegyezéssel 

való megszüntetését tekintettel arra, hogy a megállapodásban vállalt határidőre az 

ingatlan beépítésére már nem kerülhet sor.  

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1273 

hrsz-ú önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  terület hasznosítására pályázatot 

ír ki az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. A megkötendő szerződésben kötbért 

kell kikötni a beépítés biztosítására amit a szerződésben kell megjeleníteni. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:     a közlésért Huszár Gábor polgármester 

                  a pályázat kiírásáért Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

18./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs bérbeadása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés :. 24. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta,elfogadásra javasolja. Ha nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

 
 



 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

157/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Szentgotthárd, 

Május 1. u. 2. szám alatti társasház udvarán lévő, szentgotthárdi 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 

alapterületű garázsra Zalka Melinda 9970, Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt.2. sz. alatti 

lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 119/2013. sz. testületi 

határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel 5000 -Ft/hó bérleti díjért. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2013. július 15. 

Felelős:     Tófeji Zsolt főtanácsos,  

                  Takáts József SZET Szentgotthárdi Kft vezetője 

 

19./ Napirendi pont: 

Az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 25. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

158/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetőjét, hogy az I. számú felnőtt fogorvosi 

körzet betegeinek ellátását a továbbiakban is végezze el a körzet betöltéséig. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Dr. Csiszár Judit  intézményvezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy az I. számú fogorvosi körzet betöltésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős   : Huszár  Gábor  polgármester 

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

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a megüresedő körzetben az átadás-átvételhez szükséges 

leltárt készítse el. 

 



Határidő: 2013. július 31. 

Felelős   : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

20./ Napirendi pont: 

A IV.sz. felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 26. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

159/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 01. naptól 

2013. július 31-ig megbízza a Csata Med Bt-t, hogy a IV. számú háziorvosi körzet 

ellátásáról – helyettesítés útján, az OEP finanszírozás terhére – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 01. 

naptól megbízza a Rendelőintézet Szentgotthárdot, hogy a IV. számú háziorvosi körzet 

ellátásáról – helyettesítés útján – gondoskodjon addig, amíg a körzet betöltésre nem 

kerül. Felkéri a Rendelőintézet vezetőjét, hogy a területileg illetékes ÁNTSZ-nél a IV. 

számú felnőtt háziorvosi körzetre kérje meg a működési engedélyt a Rendelőintézet 

számára. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a IV. számú háziorvosi 

körzet helyettesítésének idejére 2013. augusztus 01. időponttól engedélyezi a 

Rendelőintézet alkalmazotti létszámának bővítését azzal, hogy az engedélyezett 1 fő a 

IV. számú háziorvosi körzetben 8 órában közalkalmazotti státuszban látja el az 

asszisztensi feladatokat. A Képviselő-testület felkéri a Rendelőintézet Szentgotthárd 

vezetőjét, hogy a helyettesítéshez szükséges megállapodások megkötéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy folytasson tárgyalásokat a IV. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban. 



 

Határidő:  folyamatos 

Felelős   : Huszár  Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a megüresedő körzetben az átadás-átvételhez szükséges 

leltárt készítse el. 

 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős   : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

  

21./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 

számára” (ÁROP-1.A.5-2013). 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :. 27. számú melléklet 

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

   Bizottsága/  

  

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

160/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata pályázatot készítsen elő és nyújtson be a „Szervezetfejlesztés 

konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”  (ÁROP-1.A.5-2013) pályázati 

felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

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

 

 

III. EGYEBEK 

 

Dr.Haragh László: többször is megkerestek a Kethelyi úttal kapcsolatban.  A panaszok 

tárgya elsősorban a rossz burkolatra vonatkozott. Többen jelezték azt is,hogy nehézjárművek 

járnak és a bicikliseket veszélyeztetik.  

Időnként nagy torlódás van, ill. sokszor nagy sebességgel közlekednek az autók,szeretnék az 

ott lakók ha ez némileg keretek közé lenne szabva.  Természetesen ha jól tudom a Kethelyi út 

a KPM kezelésében van, de akkor is találjunk megoldást. 

 

Labritz Béla: nem nagy horderejű dologról van szó, de mivel Vadász képviselőtársam nincs 

jelen, meg kell említenem. A Tompa Mihály utca végén a Zsidai bekötőútnál van egy Mária 



szobor, amit a lakók felváltva ápolnak és gondoznak. Sajnos az állapota az utóbbi időben 

megromlott, felújítást érdemelne.  

Dr.Dancsecs Zsolt:  Haragh képviselő úr felvetésére szeretnék mindenképpen reagálni, ha jól 

értem a Kethelyi útról beszélt.  Már többször elmondtuk, hogy az állami út. A kátyúzásért is 

és a forgalomszervezésért is, a Magyar Közút-at tudjuk megkeresni.  Mi csak továbbítani 

tudjuk a jelzéseket. 

Labritz Béla: tavaly már felmerült ez a probléma. Akkor az őriszentpéteri, a kondorfai, a 

csörötneki  és magyarlaki polgármesterekkel közösen megkerestük a Körmendi 

Rendőrkapitányságot, és a Magyar Közút helyi  mérnökét.  Ekkor kértük, hogy ne 

közlekedhessenek ezek a nagy teherautók ezen a szakaszon ,és akkor kiderült,hogy nem is 

közlekedhetnek, csak a 8-as főúton. Akkor egy darabig szünet volt, úgy látszik eddig.  

Huszár Gábor: egy kicsit pontosítom a dolgokat. A kamionok többségének rá kell hajtani a 

8-as főútra. Természetesen a főút rátóti szakaszán fizetési kötelezettség van, így ezt kijátszva, 

kikerülik a szakaszt. De vannak olyan kamionok melyek útvonal engedéllyel rendelkeznek , 

és ezen kamionok jogosan használják ezt az útszakaszt.  Szinte havonta konzultálunk ebben 

az ügyben a rendőrséggel. Teljesen kitiltani ezeket a gépjárműveket nem lehet.  

Az is igaz, hogy a burkolat felújítása ill. a már említett útvonal engedélyek kiadása, a Magyar 

Közút feladata. 

 

 

Polgármester Úr a nyílt ülést  18:03  órakor bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

Szentgotthárd 

644-19/2013. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2013. június 26-án  

14 : 55 órakor megtartott közmeghallgatásról, melynek témája : Beszámoló a két ülés 

között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 

  
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

 Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dr.Haragh László , 

 Labritz Béla , 

 Dr.Sütő Ferenc, 

 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, 

 Dömötör Sándor, 

 Vadász József képviselők. 

 



 

Meghívott vendégek:   Dr. Simon Margit a fürdő ügyvezető igazgatója,TDM elnöke, 

     

Polgármester Úr a közmeghallgatást  14:56 órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


