Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
502-7/2015. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 18-án
8: 30 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. Gábor László irodavezető
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak :

Labritz Béla alpolgármester,
dr. Sütő Ferenc képviselő,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Fekete Tamás műszaki irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető.

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „ A Rendelőintézet Szentgotthárd
intézményvezetői beosztásának ellátásáról szóló intézkedések” című előterjesztést.
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A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
48/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület „A Rendelőintézet Szentgotthárd
intézményvezetői beosztásának ellátásáról szóló intézkedések.” című előterjesztést.
A képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
A Múzeum fejlesztése
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága /

1./ Napirendi pont:
A Múzeum fejlesztése
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 1.számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága /
Huszár Gábor: kérem, irodavezető urat, ismertesse az együttes bizottság javaslatát.
dr. Gábor László: tegnap esti egyeztetéskor derült ki, hogy a fazekasságot bemutató kiállítás
jó része nem is a miénk, nincs értelme nekünk továbbkölcsönözni. Arra jutottunk, hogy ezeket
visszaadjuk, igazából a kiállítás 2/3-ad részét most ez teszi ki, a maradékot el tudjuk így
helyezni az emeleten. A ciszterek kiállítása átkerülne ide, a Refektórium mellé. Így a
csatakiállítás, a kaszagyár kiállítás helyet kaphatna a múzeumban.
Viszont nem kellene elvetni a tótfalusi használaton kívüli épületek felújítását, de keressünk rá
pályázati forrást.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, ill. javaslat, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
49/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
rábatótfalui volt óvodaépület felújításával helytörténeti kiállításoknak adjon helyet a jelenleg
használaton kívüli épületrész. Felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményt,
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a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatot és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy a kialakítást pályázati lehetőségek felkutatásával segítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 8:39 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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