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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

474-32/2014. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én            

13: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 dr. Sütő Ferenc,  

 Szalainé Kiss Edina, 

 Kardosné Kovács Márta Mária 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. 

 

Meghívott vendégek :  Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

     

A Himnusz hangjai után Huszár Gábor polgármester, tisztelettel köszönti az alakuló ülésen 

megjelenteket, képviselőket, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, a kedves vendégeket 

és minden kedves televízió nézőt. Megnyitja az alakuló ülést. Felkéri a Helyi Választási 

Bizottság elnökét, Bánfi Józsefet, hogy adjon tájékoztatást a 2014. október 12-i választásról, 

ismertesse a választás eredményét. 

 

Bánfi József:  

Tisztelt megjelentek! 
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2014. október 12-re tűzte ki Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását. Ugyanezen időpontra tűzte ki a szentgotthárdi helyi választási 

bizottság a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontját. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megválasztott, illetve a 

jelöltek, jelölő szervezetek által delegált tagokból álló 14 szavazatszámláló bizottság, 14 

szavazókörben várta a választópolgárokat. A 14. szavazókör a nemzetiségi választásokhoz lett 

előkészítve.  

 

Településünkön a választás rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 

 

Szentgotthárdon 6845 fő volt a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma, választópolgárt nem vettek névjegyzékbe igazolás alapján a szavazás 

napján. 

 

Szavazóként 2444 választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő választópolgárok 35,7 

%-a.  

 

A választás érvényes volt, mind a polgármester, mind az egyéni listás képviselő-választás 

tekintetében. 

 

A polgármester választás esetében Huszár Gábor, mint a FIDESZ-KDNP jelöltje 1710 

érvényes szavazatot kapott, így Szentgotthárd város polgármestere Huszár Gábor úr. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 

szerint Szentgotthárdon egyéni listás választási rendszerben történt a települési képviselők 

választása. E törvény értelmében településünkön megválasztható képviselők száma 8 fő. 

 

Képviselő jelöltekre 2403 érvényes szavazólapon 14 706 érvényes szavazatot adtak le a 

választópolgárok. Az érvénytelen szavazólapok száma 41 volt. 

 

Az egyéni listás képviselő választáson az induló 18 képviselőjelöltből egyéni listán 

képviselők azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 

érvényes szavazatot kapták. 

 

Így Szentgotthárd város képviselő-testületének tagjai: 

 

 Virányi Balázs  független   1168 szavazat 

 Labritz Béla   FIDESZ-KDNP  1125 szavazat  

 Dömötör Sándor  független   1111 szavazat 

 dr. Haragh László  FIDESZ-KDNP  974 szavazat 

 Lábodi Gábor   Jobbik    960 szavazat 

 dr. Sütő Ferenc  független   934 szavazat 

 Szalainé Kiss Edina  független   930 szavazat 

 Kardosné Kovács Márta FIDESZ-KDNP  885 szavazat 
 

Képviselő asszonyoknak és a képviselő uraknak gratulálok megválasztásukhoz! Kívánom, 

hogy eredményes munkát végezzenek Szentgotthárd városáért az előttük álló öt évben! 
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Huszár Gábor: megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatóját. Felkéri 

a képviselőket a jelenléti ív aláírására. 

Kérdezi, hogy kéri e valamelyik képviselő-társa zárt ülés tartását a személyi kérdésekről szóló 

napirendek esetén. Úgy látja, ezt nem kéri senki.  

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy az alakuló ülés napirendi pontjairól és azok 

tárgyalási sorrendjéről a kiküldött meghívó alapján fog tárgyalni a képviselő-testület. 

Javasolja, hogy „Vis maior pályázathoz testületi határozat” című előterjesztést sürgősségi 

indítványként a képviselő-testület vegye fel a napirendi közé megtárgyalása. 

Felhívja mindeki figyelmét, hogy szavazni a hangjelzés alatti öt másodpercben lehet. 

 

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

 

234/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi fel a tárgysorozatba a 

nyílt napirendi pontok közé a ” Vis maior pályázathoz testületi határozat” című előterjesztést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 9  igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 

szerint tárgyalja meg: 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

 

2./ Napirendi pont: 

A polgármester eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

 

3./ Napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester. 

 

4./ Napirendi pont: 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :1. számú melléklet 

 

5./ Napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 2. számú melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 
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Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :.3. számú melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

Polgármester szabadság megváltása. 

Előadó:  dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó:  dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet, 

 

11./ Napirendi pont: 

Szociális tanácsnok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

 

12./ Napirendi pont: 

Városrészi Önkormányzati elnökök megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

 

13./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési Bizottság megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

 

14./ Napirendi pont: 

Vis maior pályázathoz testületi határozat  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  12. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

 

Huszár Gábor: felkéri Bánfi Józsefet, hogy az eskü szövegét olvassa előre. 

 

A képviselők leteszik a képviselői esküt. 

 

Bánfi József: felkéri a képviselőket, hogy az asztalukra helyezett esküokmányt írják alá. 3 

 

2./ Napirendi pont: 

A polgármester eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

 

Bánfi József: a polgármesteri eskütétel következik, felkéri Huszár Gábor polgármester urat az 

eskütételre.  

Felkéri polgármester urat is az esküokmány aláírására. 

  

3./ Napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester. 

 

Huszár Gábor:  

Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! 

 

Engedjék meg, hogy legelőször a magam és a megválasztott testületi tagok nevében 

köszönetet mondjak minden választópolgárnak azért a bizalomért, amellyel megtiszteltek 

bennünket.  

 

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Képviselő-társaim! 

 

Mi az a 3 tényező, ami az emberek boldogságához kell? Nos, nem a pénz és az azt körülvevő 

csillogás, mint azt sokan gondolják. Hanem a biztonságérzet.  

Ezen belül is első helyen az a biztonságérzet áll, amelyet leginkább a család tud számunkra 

megadni.  

A második a munkahelyek biztonsága, amelyet a kollégák biztosítanak, mert segítik a napi 

tevékenységeinket.  

A harmadik pedig a közösséghez való tartozás biztonsága.  

Gondolom teljesen természetes emberi megnyilvánulás, hogy mindenki egyénileg sikeres akar 

lenni (képviselői szemszögből mindenki arra várt, hogy egyénileg nyerje meg a választást). 

Ezt az érzést azonban a mai nappal az eskütétel pillanatával el kell felejteni. A mai  naptól 

csak a szerénység, az alázat és a munka számíthat minden megválasztott képviselő és 

természetesen elsősorban a polgármester életében. 

Négy évvel ezelőtt az irányvonalat (a polgármesteri programot) csak forró szívvel és tiszta 

fejjel lehetett kijelölni. – Akkor a város több százmilliós hiánnyal a bankok szorításában a 
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csőd szélén állt. Ma egy olyan fejlesztésekkel és hatalmas lehetőségekkel teli programot 

tudunk átadni az új testületnek, amelyet csak erős kézzel és jellemmel lehetett megvalósítani.  

Az előttünk álló öt év lehetőségeit csak a város iránt elkötelezett, felelős gondolkodású 

képviselők és köztisztviselők tudják véghezvinni.  

Az uniós és a kormányzati fejlesztési pénzek lehívásához nem a „megmondóemberekre” van 

szükség, hanem az alázattal végzett munkára. – Vagyis – megfelelő emberek a megfelelő 

helyeken. Ezért fogom javasolni az SZMSZ módosítását és a három bizottság felállítását 

egyaránt.  

Néhány évvel ezelőtt Vida Gábor akadémikust megkérdezték, hogy: - Professzor úr, miért 

nem tartott még előadást a Mindentudás Egyeteme c. népszerű televíziós műsorban? – A neve 

miatt. – hangzott a meglepő válasz. – Tudják – folytatta a professzor – „mindent csak a 

Jóisten tud. Ha a műsor címe pl.: Sokmindentudás lesz, szóljanak és örömmel jövök!” – Nos 

ezért kérem mindenkitől, hogy a maga szakterületén elkötelezetten, leginkább azzal 

foglalkozzon, amihez ért.  

Higgyük el, nyolcszor egy szavazat lehet 16, vagy akár 24 is, de sajnos 4 vagy akár 2 is. A 

közösséghez hozzáadott energiák megsokszorozzák az egyének erejét. Ha azt egymás ellen 

tesszük, kioltjuk azt.  

Miniszterelnök Úr néhány napja a kampányértékelő azt mondta, hogy – az ország nem lehet 

ellenzékben. Én azt mondom, a város sem lehet önmaga ellenzékében. A mai naptól a hivatal 

apparátusának és a polgámesternek is csak fontos és sürgős feladatai lehetnek. 

A mi dolgunk, az Önöké, Tisztelt Képviselő-társaim leginkább mérlegelni, hogy az előttünk 

álló feladatok közül van-e fontos, de kevésbé sürgős vagy kevésbé fontos, de sürgős.  

Más változat nincs, mert ami nem fontos és nem sürgős, az csak az olcsó népszerűség 

meglovagolása.  

Tisztelt Képiselő-testület! 

Ha döntéseinkkel megerősítjük a családok helyzetét, az intézményeken, a szociális és jóléti 

szolgáltatásokon keresztül, 

Ha erőt és fejlődési lehetőséget biztosítunk a munkaadóknak a munkahelyek megtartása 

érdekében, 

Ha erősítjük a civil szervezeteken keresztül a közösségeket, akkor minden szentgotthárdi 

polgár biztonságban érezheti magát! 

Biztonságban, amely mint tudjuk egyenlő a boldogsággal. Tehát, ha az egyének boldogok, 

akkor a város is boldogulni fog.  

 

Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megoszthattam Önökkel. 

 

4./ Napirendi pont: 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :1. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: rátérünk a következő napirendünkre. Én teszek javaslatot az alpolgármester 

személyére. 

A törvény értelmében az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel kell megválasztani.  

A jelölt zárt ülést is kérhet. 

Hatályos SZMSZ-ünk 42. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazás lebonyolítására egy 

legalább háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell megválasztanunk, akik közül a 

legidősebb képviselő lesz az elnök.  
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A bizottság tagjaira a következő javaslatot teszem :  

Dömötör Sándort kérdezem, elfogadja e a jelölést?  - Igen. 

dr. Haragh Lászlót kérdezem, elfogadja e a jelölést? – Igen. 

dr. Sütőt Ferencet kérdezem, elfogadja e a jelölést? – Igen. 

 

A három jelölt közül Dömötör Sándor lesz az elnök.  

Kérem a jelöltekről egyenként szavazzunk! 

 

A képviselő- testület 9 igen – 0 nem szavazattal megválasztotta a szavazatszámláló bizottság 

tagjait. 

 

Huszár Gábor: felkérem a Szavazatszámláló Bizottság, hogy készítsék elő a titkos szavazást. 

Kérem a képviselőket, hogy adják le szavazatukat a megfelelő körbe írt egymást keresztező 

két vonallal, és a szavazólapokat dobják lezárt urnába. 

Ha mindenki leszavazott, kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy nyissák fel a 

szavazóurnát és számolják össze a szavazatokat és erről külön jegyzőkönyvet vegyenek fel.  

Alpolgármesternek javaslom Labritz Béla képviselő társamat. 

 

Huszár Gábor, polgármester, 13:26 órakor technikai szünetet rendel el. 

A technikai szünet után a képviselő-testület 13: 38 órakor folytatja munkáját. 

 

Huszár Gábor: felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás 

eredményét. 

 

Dömötör Sándor: a Szavazatszámláló Bizottság munkáját elvégezte. A titkos szavazás 

eredménye a következő. 

Urnában talált szavazólapok száma 9 db. Ebből érvényes mind a 9. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem, 1 tartózkodással, érvényelen szavazat nélkül 

Labritz Béla képviselőt, alpolgármesternek megválasztotta.   

Gratulálok alpolgármester úrnak! 

 

Huszár Gábor: kérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy adja át a jegyzőkönyvet és 

a szavazólapokat jegyző úrnak.  

Megállapítom, hogy Labritz Béla képviselőt a képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

mellett alpolgármesternek megválasztotta. 

Kérem a jegyzőkönyvezetőt ezen tartalmú határozat rögzítésére. 

Most pedig felkérem Alpolgármestert, hogy tegye le alpolgármesteri esküjét. 

 

A képviselő- testület a határozat 1. pontját 9 igen -0 nem arányú szavazással, 2. pontját  

7 igen- 1 nem – 1 tart. arányú szavazással fogadta el. 

 

235/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

  

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 

választására a titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek elnökéül Dömötör Sándor képviselőt, tagjainak Dr. Haragh László és dr. Sütő Ferenc 

képviselőket választja meg  
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla képviselőt 

alpolgármesterré megválasztja.  

 

 

5./ Napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 2. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: kérdezem az előterjesztő, jegyző urat kíván e kiegészítést tenni.  

Felkérem alpolgármester urat, hogy legyen szíves a határozati javaslatot felolvasni. 

 

Labritz Béla: ismertetném a határozati javaslatot. 

Amennyiben nincs módosító javaslat, szavazás következik. 

 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

236/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor  

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 2014. október 13. napjától  

448.700- Ft /hó összegben állapítja meg.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor  

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester költségtérítését 2014. október 13. 

napjától illetménye 15%-ában , azaz 67.305-Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :.3. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: törvényi szabályozás van erre is. A társadalmi megbizatású alpolgármester 

tiszteletdíja az elmúlt ciklusban is 172 800 Ft volt havonta.  

Amennyiben nincs módosító javaslat, szavazás következik. 

 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

237/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla   társadalmi 

megbízatású alpolgármester  tiszteletdíját  2014. október 22.  napjától   172.800-  

Ft /hó összegben állapítja meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

    2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla   társadalmi 

megbízatású alpolgármester   költségtérítését  2014. október  22. napjától   tiszteletdíja 

 15%-ában összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

 

7./ Napirendi pont: 

Polgármester szabadság megváltása. 

Előadó:  dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :4.számú melléklet 

 

Huszár Gábor: szeretném a szavazásból való kizárásomat, erről szavazni kellene. Jegyző úr 

pedig elmondja miről van szó, utána pedig alpolgármester úr levezeti a szavazást. 

Egybehangzóan elfogadtuk a kizárásom. 

 

dr. Dancsecs Zsolt: még az elmúlt ciklusban ki nem vett szabadságokról van szó, attól 

függetlenül, hogy a polgármester személye változik vagy sem. Ha marad ki nem vett 

szabadság, akkor azt kötelesek vagyunk megváltani.  

 

Labritz Béla: amennyiben nincs módosító javaslat, szavazás következik. 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

238/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elrendeli Huszár Gábor részére 

a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. §. (1) és (3) bekezdései, valamint a Kttv.107. § (2) 

bekezdése alapján a  2014. október 12-i foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig igénybe  

nem vett 46  nap szabadságmegváltásaként járó bruttó 1.010.327- Ft illetménye  kifizetését. A 

szabadságmegváltás fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

8./ Napirendi pont: 

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :5.számú melléklet 
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Huszár Gábor: szintén törvényi szabályozás határozza meg a százalékokat, a jelen rendelet 

nem kíván változtatni az eddigi költségtérítéseken.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

Önkormányzatának  28/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletét 

A képviselő - testület, valamint bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 

szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

9./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó:  dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés :6.számú melléklet 

 

Huszár Gábor: több átfedés is van a bizottság hatáskörök között, mindenkinek átküldtem e-

mailben a javasolt módosításaim.  

Egyetlen helyen nem értenék egyet a módosítással :  „a fenntartható fejlődés városi 

porgramját végrehajtja és végrehajtását ellenőrzi.” Ez az Eszközkezelő Bizottságnál van, nem 

gondolom, hogy a bizottság fogja végrehajtani a porgramot.  

De ha a leendő tagok úgy gondolják, hogy maradjon, akkor maradni fog. 

 

Virányi Balázs: úgy érezzük kell olyan aki koordinálja ezt a munkát, eddig ezt a hivatal 

csinálta. Tudom, hogy szívesen látják el a feladatot, de bizottsági szinten nagyobb lépéseket is 

lehet tenni.  

 

Huszár Gábor: akkor maradjon így.  

Van egy másik mellékletünk is, ami sajnos kimaradt a kiküldött anyagból. Ez a melléklet 

tartalmazza a bizottság neveinek változtatását, ez is megtalálható mindeki előtt az asztalon.  

 

dr. Dancsecs Zsolt: a bizottsági elnevezéseken kívül mást is tartalmaz a melléklet, a 

testületről átruházott hatásköröket.  

Eddig az Erőforrás Bizottság döntött például a lakáskiutalásokról, ezentúl ebben az 

Eszközkezelő Bizottság döntene. Önálló döntési jogköre az Eszközkezelő Bizottságnak ebben 

lesz, az Erőforrás Bizottságnak a Bursa Hungarica ösztöndíj elbírálásában ill. a 

sporttámogatások elosztása ügyében lesz, továbbá a Külkapcsolati keret felhasználásáról 

dönthet, a Pénzügyi Bizottsága pedig a saját pénzeszközéről dönthet.  

Szerintem a szavazás során mindenképpen hangozzanak el a bizottságok pontos nevei. 

 

Huszár Gábor: a harmadik bizottság neve mindenképpen legyen Eszközkezelő Bizottság.  

 

Dömötör Sándor: ha a rendeletalkotónak az volt a szándéka, hogy hangsúlyosabban 

jelenjenek meg a feladatok az egyes bizottságoknál, akkor eltudom így fogadni. Egyébként én 

még több párhuzamosságot véltem felfedezni, amiket ismertetnék.  
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Huszár Gábor: van abban logika amit Ön mond, van szándékosság is a 

párhuzamosságokban. Előállhat olyan helyzet, ahol a pénzügyi oldalt is külön kell vizsgálni, 

és a fejlesztéseket is. A hitelfelvételnél két fajta hitelfelvételről van szó.  

 

dr. Dancsecs Zsolt: azt szeretném elmondani, hogy a felvázolt jogkörök nem döntési 

jogkörök, csupán az előkészítés során javaslattételi lehetőséget biztosítanak. Általában a 

végső döntést a testület hozza meg. Az egyáltalán nem baj, ha több bizottság is tárgyalja 

ugyanazt a témát, hiszen alakulhat így eltérő vélemény is. 

Fontos, hogy az átruházott hatáskörökben ne legyenek párhuzamosságok. 

 

Lábodi Gábor: a Jobbik állspontja az, hogy semmilyen plusz költséget generáló változtatást 

nem tud támogatni az önkormányzatok esetében, így a három bizottság létrehozását sem.  

Viszont azt is elszeretném mondani, hogy ha vannak átfedések akkor érdemes lehet közös 

bizottsági ülést tartani. 

 

Huszár Gábor: még csak akkor van nagy probléma ha közös bizottsági ülést akarunk tartani, 

hiszen rendkívül nehéz a külsősökkel is időpontot egyeztetni.  Tiszteletben tartom az Ön 

véleményét, nem gondolom, hogy a nagypolitika miatt érdemes lenne egy városi döntést 

megvétózni.  

 

dr. Sütő Ferenc:  együtt gondolkoztunk jegyző úrral, hatásköri átfedések ne legyenek. Ha 

átalakul a bizottsági rendszerünk és három bizottság lesz, nem gondolom, hogy probléma lesz 

két bizottság elé is bevinni ugyanazt az előterjesztést. 

 

Virányi Balázs: másik oldalról közelíteném meg a témát, egy-egy bizottsági ülésen vita 

tudott kialakulni, mert más szemszögből néztük az előterjesztéseket. Ez most ugyanígy 

megmaradhat, csak nem egy bizottsági ülésen fog jelentkezni, így nem generál vitát sem.  

Szerintem néhány hónapon belül ki fog derülni, hogy működni fog e az új rendszer, és ha 

szükséges úgy is módosítani fogjuk még az SZMSZ-t. 

 

Huszár Gábor: azt se felejtsük el, hogy mindenegyik bizottság a maga szakterületéhez illő 

külsős tagokkal fog együtt dolgozni. 

 

dr. Haragh László: azért hozunk létre különböző bizottságokat, hogy több szempontból 

vizsgálhassuk meg az adott témát.  

 

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

rendeletalkotás! 

 
A képviselő-testület 7  igen- 1 nem- 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának  29/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati 

rendelete módosításáról. 
 

Huszár Gábor, polgármester, 14: 21 órakor technikai szünetet rendel el. 

A technikai szünet után a képviselő-testület 14: 47 órakor folytatja munkáját. 

 

10./ Napirendi pont: 
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Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :7.számú melléklet, 

 

Huszár Gábor: ismeretes, hogy az SZMSZ módosítással 3 bizottságot hozunk létre. 

Megteszem a javaslataimat a bizottsági elnökökre ill. tagokra.  

A pénzügyi bizottság elnökének javaslom Kardosné Kovács Márta képviselő asszonyt, a 

bizottság tagjainak dr. Sütő Ferenc és Lábodi Gábor képviselőket. Külsős bizottsági tagoknak 

pedig Vadász Józsefet ill. Seres Csabát. 

Az erőforrás bizottság elnökének javaslom dr. Haragh László képviselőt, a bizottság tagjainak 

Dömötör Sándor és Szalainé Kiss Edina képviselőket. Külsős bizottsági tagoknak pedig 

Fábián Bélánét ill. Bedi Beatrixot. 

Az eszközkezlő bizottság elnökének javaslom Virányi Balázs képviselőt, a bizottság tagjainak 

dr. Sütő Ferenc és Dömötör Sándor képviselőket. Külsős bizottsági tagoknak pedig Kovács 

Andreát  ill. Vörös Gábort. 

A bizottsági elnökökkel ezen nevek le lettek már egyeztetve. 

Amennyiben nincs egyéb javaslat, szavazás következik, természetesen személyenként külön 

szavazunk. 

 

A képviselő-testület a bizottsági elnököket a következő arányokban választotta meg :  

 Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság elnöke Kardosné Kovács Márta Mária  
7 igen – 1 nem – 1 tart. szavazattal 

 Önkormányzati Erőforrás és Külkapcsolatok Bizottság elnöke dr. Haragh László 

 5 igen – 2 nem -2 tart. szavazattal 

 Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke Virányi Balázs 8 igen – 1 tart. 
szavazattal. 

A bizottság tagjait 8 igen – 1 tart. minden esetben 8 igen – 1 tart. arányú szavazással 

választották meg. 

A képviselő-testület a külsős bizottsági tagokat a következő arányokban választotta meg :  

 Vadász József   7 igen – 1 nem  - 1 tart. 

 Seres Csaba    7 igen – 0 nem – 2 tart. 

 Fábián Béláné 9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Bedi Beatrix  7 igen – 2 nem – 0 tart. 

 Kovács Andrea 9 igen – 0 nem – 0 tart.  

 Vörös Gábor   7 igen – 2 nem – 0 tart. 

  

A képviselő- testület az alábbi határozatot hozta : 

 

239/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Városüzemeltetési  

és Jogi  Bizottság  elnökének Kardosné Kovács Márta képviselőt, képviselő tagjainak dr. 

Sütő Ferenc ill. Lábodi Gábor képviselőket választja meg, 

    képviselő-testületen kívüli tagjainak Vadász József Szentgotthárd, Zsidai u.10 szám alatti 

lakost és Seres Csaba , Rönök, Gagarin tér 32.szám alatti lakost választja meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Erőforrások 

és Külkapcsolatok Bizottság a elnökének dr. Haragh László képviselőt, képviselő tagjainak 

Dömötör Sándor ill. Szalainé Kiss Edina képviselőket választja meg, 
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    képviselő-testületen kívüli tagjainak Bedi Beatrix  Szentgotthárd, Babits M.u.2.szám alatti 

lakost és Fábián Béláné , Szentgotthárd, Széchenyi u. 41/A .szám alatti lakost választja meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság  elnökének Virányi Balázs képviselőt, képviselő tagjainak dr. Sütő Ferenc ill. 

Dömötör Sándor képviselőket választja meg, 

    képviselő-testületen kívüli tagjainak Kovács Andrea  Szentgotthárd, Tóth Árpád utca 15. 

szám alatti lakost és Vörös Gábor , Szentgotthárd, Kiserdő utca 1/A. szám alatti lakost 

választja meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

11./ Napirendi pont: 

Szociális tanácsnok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

 

Huszár Gábor: az előterjesztésben részletesen le vín írva azon feladatok sora, melyet úgy 

gondolunk, hogy szociális területen a bizottsági ill. testületi munkát erősítve meg kell tenni, 

ezért kérem támogassák az elképzelést. Javaslatot teszek a személyre is, Dömötör Sándor 

képviselő urat jelölöm. 

Amennyiben nincs hozzászólás, ill. egyéb javaslat, szavazás következik.  

 
A képviselő-testület 8 igen – 1 tart. szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

240/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szociális tanácsnokává Dömötör Sándor képviselőt választja meg. 

     

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
Huszár Gábor, polgármester, 14: 57 órakor szünetet rendel el. 

A technikai szünet után a képviselő-testület 15: 06 órakor folytatja munkáját. 

 
12./ Napirendi pont: 

Városrészi Önkormányzati elnökök megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9.számú melléklet 

 

Huszár Gábor: már történt előzetes egyeztetés, de most is felteszem a kérdést, mindenki 

vállalja e? Úgy látom igen. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

241/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrészi önkormányzatok 

vezetőinek az alábbi képviselőket választja meg: 

 

Farkasfa Városrészi Önkormányzata: Dömötör Sándor 

Jakabháza Városrészi Önkormányzata: Szalainé Kiss Edina 

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata: dr. Sütő Ferenc 

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata: Kardosné Kovács Márta  

Rábakethely Városrészi Önkormányzata: dr. Haragh László 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata: Labritz Béla 

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata: Lábodi Gábor 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

13./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési Bizottság megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

 

Huszár Gábor: több éves gyakorlat önkormányzatunknál, hogy a hivatali dolgozók által 

összeállított közbeszerzéseket a Közbeszerzési Bizottságnak véleményezni kell. Ebben az 

alpolgármester és a bizottági elnökök szoktak részt venni. Korábban póttagot is választottunk, 

hiszen az elnök ill. alpolgármester úr, kevesebb ülésen tudott résztvenni.  Én úgy gondolom 

most elég alpolgámester úr ill. a három bizottsági elnök.  

 

Dömötör Sándor: 4 évvel ezelőtt is 4 tagú Közbeszerzési Bizottságot választottunk, de 

sajnos bebizonyosodott, hogy szükséges póttag választása is. Most is ez várható véleményem 

szerint. 

Javaslom, hogy a „B” variáció szerint szavazzunk, Lábodi Gábort javaslom ötödik tagnak.  

 

dr. Sütő Ferenc: én is szeretnék csatlakozni ehhez a javaslathoz. Az ötödik tagnak én is 

Lábodi Gábort javaslom.  

 

Huszár Gábor: az ötödik korábban csak akkor kellet, ha vagy a bizottsági elnök, vagy 

alpolgármester nem tudott az ülésen részt venni.  

Természetesen felteszem a javaslatot is szavazásra. 

 

dr. Haragh László: az előző időszakban Dömötör képviselő úr volt oszlopos tagja 

bizottságunknak, javaslom őt póttagnak. 

 

Huszár Gábor: megkérdezném képviselő urat, hogy elvállalná e? 

 

Dömötör Sándor: köszönöm szépen a megtiszteltetést, de a két bizottsági tagság , szociális 

tanácsnoki tisztség ill. a városrész képviselete mellett nem tudom felvállalni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs más hozzászólás a tagokról külön – külön fogunk 

szavazni. 
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A képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság tagjait a következő arányokban választotta 

meg :  

 Labritz Béla, alpolgármester   9 igen – 0 nem  - 0 tart. 

 Kardosné Kovács MÁrta    9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 dr. Haragh László    8 igen – 1 nem – 0 tart. 

 Virányi Balázs   9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Lábodi Gábor    5 igen – 0 nem – 4 tart.  

 

A képviselő- testület az alábbi határozatot hozta : 

 

242/2014. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 

Bizottságába a  

 

1. Labritz Béla alpolgámester, képviselőt, 

2. Kardosné Kovács Márta képviselőt 

3. dr. Haragh László képviselőt 

4. Virányi Balázs képviselőt 

5. Lábodi Gábor képviselőt választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

14./ Napirendi pont: 

Vis maior pályázathoz testületi határozat  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  12. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága/  

 

 

Huszár Gábor: utolsó napirendi pontunk következik, melyet rendkívüli sürgősséggel vettünk 

fel. Kérem elnökasszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: bizottságunk a szünetben tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasoljuk a határozatot. Korábban már döntöttünk a pályézat beadásáról, most 

módosítva lett az összeg szakértői vélemény alapján.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
III. EGYEBEK 
 

Huszár Gábor: az „Egyebek” címszó alatt először is fel szeretném hívni a tisztelt képviselő 

társaim figyelmét az esetleges összeférhetetlenségüknek a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belüli megszüntetésére (2011. évi 

CLXXXIX. törvény . 37. §(1)), továbbá a megválasztásától  számított 30 napon belüli 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükre.( (2011. évi CLXXXIX. törvény . 39. §), Ezzel 



16 

 

kapcsolatban kérem a tisztelt képviselő társaimat, hogy az asztalukon megtalálható 

nyilatkozatot kitölteni és aláírni, és az ülést követően a Polgármesteri Hivatal 12. számú 

irodájában átadni szíveskedjenek Glanz Zsuzsanna személyzeti ügyintéző részére, akitől 

megkapják a szükséges számú vagyonnyilatkozati nyomtatványokat. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária: az SZMSZ szerint a pénzügyi bizottság elnöke kezeli 

ezeket a nyilatkozatokat, itt vannak nálam. Ellátom aláírással, és mindenki megkapja 

kitöltésre.  

 

Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás. Nagyon szépen köszönöm az alakuló ülés 

előkészítésével kapcsolatos munkát.  Képviselőtársaimnak köszönm a részvételt, rengeteg 

munka áll előttünk. Mindenkinek eredményes és kitartó munkát kívánok a jövőben! 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:21 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


