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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-12/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 20-án            

14: 26 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 Szalainé Kiss Edina képviselők,  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Fekete Tamás műszaki irodavezető,  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető. 

    Dr. Gábor László irodavezető  

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 

 

Távol vannak :   Labritz Béla alpolgármester, 

 dr. Sütő Ferenc képviselő. 

    

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

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 

 

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

szerint tárgyalja meg: 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi – gazdasági programja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és 

 az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága együttes javaslata/ 

  

2./ Napirendi pont: 

Várkert fejlesztése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 3.számú melléklet 

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

 valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és 

 az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága együttes javaslata/ 

 

Egyebek 

 

 

 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi – gazdasági programja. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

 valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és 

 az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága együttes javaslata/ 

 

Huszár Gábor: az együttes bizottsági ülésen már megtárgyaltuk, amennyiben most nincs 

hozzászólás szavazás következik. 

 

  

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

 

76/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Társadalmi, gazdasági programja 2015-2020. című előterjesztést a jelen 

határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy 

 a 27. oldalon a 4 ill. 6 .pont közötti mondatismétlést szüntessük meg , a 6. pont nem 
azzal a mondattal indul 

 a lakásépítési program vonatkozásában kerüljön be az „új lakások” is 

 az iskolák vonatkozásában a „bővítés” is szerepeljen. 

 Az esetleg  szövegelírásokat javítani szükséges 
 

Felelős: a kihirdetésért Huszár Gábor polgármester  

Határidő: azonnal 
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2./ Napirendi pont: 

Várkert fejlesztése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 3.számú melléklet 

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

 valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és 

 az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága együttes javaslata/ 

 

Huszár Gábor: együttes bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy bruttó 5,2 millió Ft-ot 

biztosítsunk a várkert fejlesztésére. Amennyiben nincs másik javaslat, szavazás következik. 
 

 

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

 

77/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várkert előterjesztésben 

foglaltak szerinti fejlesztésére (bruttó) 5.200 e/ Ft biztosít a 2015. évi költségvetésben 

tervezett ”lakás-felújítási alap” terhére - ami a Várkert Kossuth L. utca felőli megnyitását és a 

szabadtéri színpad melletti korábbi öltözőépület felújítását, a tető felújítását, és a 

villamosítását jelenti. 

 

Határidő: megvalósításra: 2015. május 31. 

Felelős:   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Egyebek 

 

Huszár Gábor: az M8-assal kapcsolatban el kell mondanom, hogy Körmend környéki 

települések elfogadták Körmend polgármesterének azt a javaslatát, hogy ők csak a kétszer két 

sávhoz járulnak hozzá. 

A NIF, mint engedélyező hatóság egyértelművé tette, hogy amennyiben új műszaki 

paraméterekkel szeretnénk engedélyeztetni a beruházást, akkor az csak a 2020 utáni 

megvalósítási időszakban lehetséges. Hiszen mindent a nulláról kell indítani. 

Ugyanakkor az indító műszaki paraméterek már a kétszer kétsávra lettek méretezve, például 

felüljárók, csak a nyomvonal kétszer egy. 

Ezért az Opel vezérigazgatójával és a kormányközi kapcsolatokért felelős vezetővel abban 

állapodtunk meg, hogy a kormány felé kinyilvánítjuk, hogy a térségnek érdeke, hogy 

elkezdődjön az építkezés, tehát Vasszentmihályig induljon a beuházás. Így függetlenné tudjuk 

magunkat tenni a körmendi elkerülő szakasz épülésének csúszásától. 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 14:38 órakor 

bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


