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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

502-9/2015. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én            

14: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 dr. Sütő Ferenc, 

 Szalainé Kiss Edina 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:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    dr. Simon Margit a TDM elnöke, a Gotthárd-Therm Kft.  

    ügyvezetője,  

    Tama István a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli  

    Regionális Marketing Igazgatóságának képviselője. 
 

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

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé az „ Intézmények Alapító 

Okiratainak módosítása”című előterjesztést. 

 

Javasolja, hogy vegyék le a nyílt napirendi pontok közül a „Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának négy éves társadalmi –gazdasági programja”című előterjesztést. 

 

Javasolja, hogy vegyék fel a zárt napirendi pontok közé az „ Ipari Parkban - 

területvásárlás”című előterjesztést. 

 

Javasolja, hogy vegyék le a zárt napirendi pontok közül a „SZET Kft. kérelme”című 

előterjesztést. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület 

 „Kaszagyár ügye” 

 „ Gotthárd-Therm Kft. kérelme.”,  

 „SZIP Kft. társasági szerződés - módosítása” 

 „ Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére javaslattétel” valamint 

 „Ipari Parkban – területvásárlás” 

című előterjesztéseket. 

 

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

 

51/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Intézmények Alapító Okiratainak módosítása„ című előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett javaslatok közül 

nem veszi fel a nyílt napirendi pontok közé  a „Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy 

éves társadalmi – gazdasági programja„ című előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé 

az „Ipari Parkban- területvásárlás„ című előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi fel a napirendi pontok 

közé az előterjesztett javaslatok közül a „SZET Kft. kérelme„ című előterjesztést. 

 

Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület  

  „Kaszagyár ügye” 

 „ Gotthárd-Therm Kft. kérelme.”,  

 „SZIP Kft. társasági szerződés - módosítása” 

 „ Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére javaslattétel” valamint 

 „Ipari Parkban – területvásárlás”  című előterjesztéseket. 

 

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

szerint tárgyalja meg: 
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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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2014. évi munkáról, 

tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2015. évben. 

2015. évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató 

alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi helytörténeti – értékmegőrző tevékenységről. 

Helyi Értéktár létrehozásának tapasztalatai. 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Az intézmények közép-és hosszútávú karbantartási, állagmegóvássi, felújítási tervezése. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Fogászati kezelőegység beszerzése az I. sz. felnőtt fogászati körzetbe. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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2./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2015. évi díjai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

A (turisztikai) információs központ további működtetése, csatlakozás lehetősége a 

TOURINFORM hálózathoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések elfogadása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Városi Sporttelep öltöző kialakítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

7./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán – napok rendezvénysorozat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 14.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

8./ Napirendi pont: 

„Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” c. konferencia szervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

9./ Napirendi pont: 

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a törökországi Dilovasival. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 16.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

10./ Napirendi pont: 

Munkásszállás kialakítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

11./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

12./ Napirendi pont: 

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

13./ Napirendi pont: 

A telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

14./ Napirendi pont: 

Ipari Park – területvásárlás. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

15./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán tér 20. tetőtér beépítésének elősegítése lakások vásárlásával. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

16./ Napirendi pont: 

„Hársas Tavi Büfé” üzemeltetése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 23.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 . sz. alatti ülethelyiség hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 24.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

18./ Napirendi pont: 

Intézmények Alapító Okiratainak módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 25.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága /  

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor : mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozatot.. 

Február 26-án a Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ taggyűlésén vettem 

részt, majd az M8 Autóúttal kapcsolatos közmeghallgatáson a Refektóriumban. Utána 

Társulási Ülésre mentem. 

Február 27-én Budapesten az EMMI helyettes államtitkárával Kiss Norbert úrral találkoztam. 

Délután az MKK képviselőivel tárgyaltam.   

A Körmenden tartott Katasztrófavédelmi tájékoztatón Labritz Béla alpolgármester úr vett 

részt. 

Március 2-án Dr. Csiszár Judit intézményvezető asszonnyal egyeztettem.  

Március 3-án, Szombathelyen Majthényi László elnök úrral találkoztam, utána pedig az 

UNIQA képviselőivel tárgyaltam. A nap folyamán Szakonyfalu polgármester asszonyával 

Rogán Valériával tárgyaltam Fekete Tamás a Városüzemeltetési vezetővel, valamint Ilyésné 

Dr. Fetter Anna településfejlesztési ügyintézővel és Törő Eszter pályázati ügyintézővel együtt 

a szakonyfalui buszfordulóval kapcsolatban. 

Március 4-én Dr. Gyurácz Józseffel, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi 

és Műszaki Karának dékánjával találkoztam. 

Március 5-én üzleti reggelin vettem részt.  

Március 6-án Budapesten tárgyaltam szintén az M8 Autóúttal kapcsolatban,  majd Lendván 

vettem részt egy rendezvényen. 

Március 9-én ITS konzultáción vettem részt, utána a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

közgyűlésen vettem részt a Színházban. 

Március 10-én Szombathelyen tárgyaltam Nagy Lajos professzor úrral találkoztam. 

Március 11-én Körmenden RÉGIÓHŐ taggyűlésen vettem részt. 

Március 12-én  Dr. Kaszás Albinát fogadtam, utána pedig Papp Lászlót, a Hármashatár Baráti 

Kör elnökét, majd Sanca Gézával GS MARKETING INTERNATIONAL Kft. igazgatójával 

találkoztam. Ezután Szombathelyre mentem dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezetőjével, a Megyeházán tartott tájékoztató fórumon vettünk részt.   

A Lentiben tartott „Zala Két Keréken” elnevezésű konferencián Gaál Ákos sport és ifjúsági 

ügyintéző képviselte a várost.  

Március 13-án sajtóreggelin vettem részt, majd a Szentgotthárdi Iparik Park szerződés 

ünnepélyes aláírására került sor. Innen Bécsbe mentem az 1848-49-es Forradalom és 

Szabadságharc évfordulója alkalmából a Nagykövetségen rendezett megemlékezésre. Ezután 

a Szentgotthárdon tartott koszorúzáson és ünnepi műsoron vettem részt. 

A délelőtt folyamán a Megyeházán tartott ünnepségen és kitüntetés átadáson Labritz Béla 

alpolgármester úr képviselte a várost. 

Ezúton gratulálunk a szentgotthárdi kitüntetetteknek, Mayer Margitnak és Serfeczné Szukics 

Mártának, akik Pável Ágoston Emlékplakettet kaptak. 

 

Dr. Máté János posztumusz Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettjét özvegye, Dr. 

Máténé Dr. Hajnal Piroska vette át.  

Március 17-én Sopronba utaztam a GrenzBahn projektzáró rendezvényre, majd délután ITS 

ülésen vettem részt.  

Március 18-án reggel a Főkonzul úrral találkoztam, ezt rendkívüli testületi ülés követte, majd 

Szombathelyre utaztam a Megyeházán tartott Árvízvédelmi Konferenciára.  

Aznap a Víz Világnapja alkalmából Labritz Béla alpolgármester úr tartott beszédet 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában.  

Március 19-én Budapesten az UTIBER Kft. képviselőivel tárgyaltam a 8-as sz. főúttal 
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kapcsolatban. 

Március 20-án Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármesterét látogattam meg. 

Március 23-án ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.  

Március 24-én fogadtam Singer Zoltánt a Liga Szakszervezetektől. Aznap ülésezett  

A polgármester szabadságolási ütemtervében 2015. március 18- tól 20-ig  3 nap szabadság 

van ütemezve. Ettől eltérően 1 nap szabadságot vesz igénybe 2015. március 30-án.  

Most pedig közérdekű közlemény fog következni, április 11-én a Rába folyótól keletre eső 

területeken lesz lomtalanítás.Ennek részleteit ismerteti.  

Labritz Béla: május hónapban átadásra kerül a hulladékudvar, így a SZET Szentgotthárdi  

Kft. területén gyűjtött hulladék, például építési törmelék ott kerül majd elhelyezésre.  

A komposztáló edények igénylése lezárult, városunkban is sok került kiosztásra. 

Lehetőség szerint a fémet és hasznosítható hulladékot ne tegyék ki, civil szervezetek befogják 

gyűjteni. 

Mindenkit szeretnék ezúton megkérni, hogy tartsa be városunk környezetvédelmi rendeletét. 

Például a tűzgyújtás kapcsán.   

 

Huszár Gábor:  
Fontos dolgot elfelejtettem mondani, 28-án, 16.30-kor megrendezésre kerül a Ruttkai – 

Latinovits délután a moziban. Vetítések lesznek, élőben énekel Kóbor Zsóka, fellép Szép 

Renáta és Szalai Szabolcs. Köszöntőt mond Talabér Ádám főszervező, házigazda Bana Tibor 

országgyűlési képviselő. Belépés díjtalan. Mindenki aki teheti, vegyen részt ezen a 

rendezvényen.  

 

Dr. Sütő Ferenc: két témában szeretnék hozzászólni, az egyik az M8 gyorsforgalmi úttal 

kapcsolatban tartott közmeghallgatás. Azt gondoltam, hogy lehetőségünk lesz eszmecserére, 

ehelyett azt tapasztaltam, hogy már lezárt ügyről van szó, kész tényekkel szembesültünk. 

Köszönöm polgármester úrnak, hogy kiállt az álláspontunk mellett, szükségünk vana  kétszer 

két sávos gyorsforgalmi útra ill. a bekötő útra az ipari parkhoz.  

2010 óta kérem, hogy nemzeti ünnepeinket a napos napján tartsuk. Ezidáig úgy volt, hogy az 

előző nap tartottuk az ünnepségeket, de most a március 15-t, március 13-án a bécsi 

forradalom napján ünnepeltük.  

  

Huszár Gábor: az M 8-sal kapcsolatban ezt az álláspontot képviselem, amíg a józan ész 

határain belül vagyunk. Az ipari fejlesztéseinket kell elsősorban előtérbe helyeznünk. 

A március 15-e érdekes kérdés. Korábban ha nem hétvégére esett, akkor vagy előző nap vagy 

a napján tartottunk ünnepségeket.  A hétvége más kérdés.  

Igazgatóasszony kérése volt, hogy próbáljuk meg péntek estére tenni, hiszen a Széchenyi 

Iskola felső tagozatában rengeteg a bejárós, problémás az ő hétvégi utaztatásuk. Mindemellett 

el kell mondanom, hogy a március 15-e nem mindig volt március 15-e. 1927-ig április 11-én 

ünnepelték. Meggyőződésem, hogy inkább a lelkület a fontos.  

 

Dr. Sütő Ferenc: az ünnep ünnepi létét csorbítjuk, lehet, hogy megoldás lenne, ha a központi 

ünnepségen nem bejárós diákok adnának műsort.  

 

Szalainé Kiss Edina: tegnapi nap foylamán megkerestek azzal, hogy fekete foltok úsztak a 

Rábán. Tud ezzel kapcsolatban valaki információval szolgálni? 

 

Huszár Gábor: télen mikor hideg van, víz alja melegebb a teteje a hidegebb. Mikor tavasszal 
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melegszik az idő, ez megfordul és az alja lesz a hidegebb, a teteje melegebb. Az egész télen 

lerakódott növényi maradványok feljönnek a víz tetejére, ez okozza ezt a jelenséget.  

 

Szalainé Kiss Edina: akkor az kimerjük jelenteni, hogy ez nem olajfolt. 

 

Huszár Gábor: én nem láttam, de ez általános tavaszi jelenség.  

 

Kardosné Kovács Márta: a két ülés közti napirendben található a települési adóra vonatkozó 

tájékoztató. Elmulasztottunk javaslatot tenni, szorgalmaznám a további adó bevezetésének 

lehetőségét. Javaslom az építményadó megvizsgálását, természetesen ne terhelje a  jogkövető 

lakosokat.  

 

Huszár Gábor: azokról az épületekről van szó, melyek torzóként itt vannak a városban, 

elhagyott épületekre vonatkozna ez. 

 

Virányi Balázs: egy világméretű önkéntes környezetvédelmi kezdeményezésre szeretném 

felhívni mindenki figyelmét, a WWF Föld órájára. Idén is csatlakoztunk ehhez.  

 

Lábodi Gábor: Máté doktor úr kitünetését vastaps kísérte. 

Az  idegen állampolgárokkal kapcsolatban is megfogalmaztunk egy állaspontot korábban, a 

kiadvánnyal kapcsán nincs valami hír? 

 

Huszár Gábor: a városi újságban megjelent a teljes anyag, mely elfogadásra került. A 

szórólapok készülőben vannak. Ha bárki bármilyen törvénybe ütköző cselekedetet észlel, 

kérjük azonnal jelezze vagy felénk, vagy a rendőrség felé.   

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 
 

 

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

 

52/2015. 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 

 

Polgármester úr 14:54 órakor szünetet rendel el, majd 14:56 órakor folytatódik az ülés, 

közmeghallgatással. 
A képviselő- testület 15:28 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját. 

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2014. évi munkáról, 

tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2015. évben. 
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2015. évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató 

alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés :5. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 
 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta: az előterjesztés elkészítésében részt vettem, a civil oldalról. A 

csatolt táblázatot szeretném pontosítani, a Civil Fórum nem a két rendezvényre kapta ezt az 

összeget, hanem számítógépet is vásárolt. 

A tavalyi civil alapból maradt egy majdnem 200 000 Ft-nyi összeg, ezzel az idei keret ki fog 

egészülni.   

 

Dr. Sütő Ferenc: javasolnám, hogy a megmaradt 180 775 Ft a 7 városrészi önkormányzat 

kapja.  

 

Huszár Gábor: ígéretünkhöz híven meg fogják kapni ezt a plusz összeget a városrészi 

klubbok. 

 

Dr. Haragh László: az új szabályzat szerint egy alkalommal egy programra kérhető 

támogatás. A Kethelyi városrészen a programok általában egy megvalósítási időszakra esnek, 

ezért javasolnám, hogy ennek vonatkozásában a „városrész” szó kerüljön ki a szabályzat 

31.oldalának kiemelt bekezdéséből. 

 

Huszár Gábor: ez arra vonatkozik, hogy döntésenként egy pályázatot adhatnak be. Nem 

változtatnék ezen, hiszen akár már most is beadhat kérelmet a városrész az adventi 

programokra.   

 

Dr. Haragh László: akkor az őszi programokra már most is kérhetünk támogatást?  

 

Huszár Gábor: ha kell erre szavamat adom. Tavaly is így volt, de ha kell akkor megtesszük a 

módosítást. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: jól kell megfogalmazni, például egy pályázatba karácsony körüli 

rendezvényeket kell beírni. 

 

Dr. Haragh László: akkor javaslom, hogy a „programra” szó helyett a „programokra” 

szerepeljen. 

Kardosné Kovács Márta: szeretném a civil referens munkáját is megköszönni, folyamatosan 
küldi a tájékoztatókat, a kapcsolattartást remekül végzi.  

 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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53/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2014. évi 

munkáról, a megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 

felosztásának az Előterjesztés  7. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Civil szervezetek vezetői 

   Településrészi önkormányzatok elnökei 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés  8. számú 

mellékletben található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal a 9. számú mellékletben található 

Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő támogatás igénylés 

feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként aktualizálni kell. A 

Pályázati kiírás 5. pontjában lévő szövegrész  „kizárólag egy pályázatban, az adott 

megvalósítási időszakban rendezendő programokra rendezvényekre, feladatokra 

nyújthat be kérelmet!” módosul. Ennek megfelelően változik a Szabályzat 3.) pontjának 

vonatkozó része is.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi helytörténeti – értékmegőrző tevékenységről. 

Helyi Értéktár létrehozásának tapasztalatai. 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Kardosné Kovács Márta: bizottságunk üdvözölte a kezdeményezést. Az értéktárba bármikor 

lehet javaslatot tenni, javaslom ezzel kapcsolatban legyen tájékoztató az újságban. 

 

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tett is javaslatot, miszerint kerüljön be a kurmint szőlő. 

Azt gondolom ezt országos szintre is lehet vinni, hiszen a rábavölgyi térség honos fajtája.  

 

Dr. Haragh László: őshonos magyar szőlőfajta, a mai kornak megfelelően biotermesztésben 

is termelhető. Készíthető belőle bor, pálinka, lekvár.  

 

Szalainé Kiss Edina: kértem, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a saját 

helytörténeti értékeink közé beemeljük a városhoz kapcsolódó hírességek munkásságát.  

 

Huszár Gábor: ezt azért nem említettem, mert ezen a honismereti kör már dolgozik.   

 

Dr. Sütő Ferenc: szomorúan tapasztaltam, hogy még nem került fel a listára a máriaújfalui 

kápolna. Ha ebben az évben boldoggá avatják Brenner Jánost, élénkülni fog a környéken a 

vallási turizmus. Brenner János utolsó miséjét ezen kápolnában tartotta.  

 

Huszár Gábor: akkor javaslom a kurmint szőlő mellé a kápolnát is felvenni.  

 

Lábodi Gábor: jó lenne ha eltudnánk érni, hogy a kurmint szőlő is hungarikummá váljon, az 

sokat lendítene a térségen. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

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

 

54/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város helytörténeti-

értékmegőrző tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az értéktárba a 

Kormin szóló mint őshonos helyi szőlőfajta  legyen felvéve. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

létrehozásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Értéktár Bizottság 

              Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 
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3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját a végzett munkáról elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Értéktár Bizottság 

               Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság munkájához 250 000 Ft támogatást nyújt a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

költségvetésének terhére. Ehhez megállapodás szükséges az Önkormányzat, a Móra F. 

Városi Könyvtár és Múzeum továbbá az Értéktár Bizottság között A támogatott a 

támogatás felhasználásáról elszámol.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

               Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

4./ Napirendi pont: 

Az intézmények közép-és hosszútávú karbantartási, állagmegóvássi, felújítási tervezése. 

Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 

Előterjesztés : 7.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Nekem viszont lenne módosító 

indítványom, a Széchenyi Iskola akadálymentesítését szeptember 1-ig mindenképp meg kell 

oldani.  Átadási időpontnak augusztus 20. javaslom. 

A vizesblokk felújítását is meg kell csinálni a szeptemberi iskolakezdésig.   

 

Kardosné Kovács Márta: az időpontokkal kapcsolatban szeretném kérni, hogy a gimnázium 

díszudvara készüljön el a május eleji ballagásra. A bekötő út a mai napig nem készült el.  

 

Fekete Tamás: nem mi késlekedünk a gimnázium díszudvarával hanem a Vízügyi 

Igazgatóság,  a rézsűt szeretnék a támfalon kívül megerősíteni. Ha megépítjük a 

bekötőszakaszt, akkor a munkagépek azon fognak közlekedni.  

 

Huszár Gábor: akkor én hétfőn írok egy levelet a Vízügyi Igazgatóságnak, melyben 

felszólítjuk őket a rézsűmegerősítésre, mert csak akkor tudjuk a városi beruházást befejezni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

 

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

 

55/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények  

közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási és felújítási tervezését  az alábbi 

módosításokkal fogadja el: a gimnázium díszudvara készüljön el a 2015. évi ballagásra ( 
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május 2.) Ehhez fel kell szólítani a Vízügyi Igaztgatóságot, hogy mielőbb végezzék el azt a 

Rába parton lévő rézsű megerősítés munkálatait-amire tekintettel nem lett teljesen befejezve a 

díszudvar kialakítása.   

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Fogászati kezelőegység beszerzése az I. sz. felnőtt fogászati körzetbe. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 8.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

56/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés C./ 

variációs javaslatával ért egyet, vagyis az I. számú felnőtt fogászati körzet minimális 

alapfelszereltsége biztosítása érdekében új fogászati kezelőegységet szerez be legfeljebb 

bruttó 2.380.000,- Ft értékben a működési céltartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

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

 

2./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2015. évi díjai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs módosító 

javaslat, szavazás következik.  

 
 

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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57/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2015. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben 

meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3./ Napirendi pont: 

Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik.  

 

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

 

58/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni 

ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra: 

1.2. 

az Előterjesztés  1. számú mellékletében foglaltak szerinti intézményi térítési díj 

és kedvezmények meghatározását 2015. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, 

hogy a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói 

igazolás és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

             Kovács Tiborné igazgató 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy 

 a 2014. évben befolyt gondozási díj teljes egészében az intézményi működésre 

 kerüljön felhasználásra a Társulás költségvetésében. Az Előterjesztésben említett        

          vízpermetezőt az intézmény  saját költségvetéséből vásárolja meg-  

 

Határidő:  azonnal 
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Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 Kovács Tiborné igazgató 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A (turisztikai) információs központ további működtetése, csatlakozás lehetősége a 

TOURINFORM hálózathoz. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 11.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság hosszasan tárgyalta. Körünkben köszönthetjük Tama 

István a Magyar Turizmus Zrt. képviseletében, kérem szavazzunk, hogy adunk e neki szót.  

 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem szavazattal megszavazta a szóadást. 
 

Tama István: szeretném megköszönni az előzetes bizalmat, nagy öröm számunkra, hogy egy 

önkormányzat ennyire kiáll a turizmus mellett. Örölünk, hogy Tourinform Iroda nyitásában 

gondolkodnak. Számos előnnyel jár egy ilyen iroda, hiszen a turisták által elismert és keresett 

hálózatról van szó.  

Ezekben az irodákban Szentgotthárd város kiadványai ill. információs anyagai 

megjelenhetnek. Erős továbbképzési rendszer működik a hálózaton belül, de legfontosabb az 

adatbázisunk, melyet elsősorban a Tourinform irodákban töltenek fel adatokkal.   

 

Huszár Gábor: amennyiben van kérdés, kérem először azokat tegyük meg. 

 

Szalainé Kiss Edina: évek óta azon dolgozunk a Magyar Turizmus Zrt.-vel együtt, hogy 

városunk felkerüljön a turisztika térképére. A legfontosabb amiről most döntenünk kell, hogy 

hol helyezzük el ezt az irodát.  
Magam részéről támogatom az előterjesztésben leírtakat, az irodának a városközpontban kell 

lennie. Intézkedési tervünkben benne van, hogy a lakosság felé is kell nyitnunk a turisztika 

terén. Lényeges információ, hogy az üzlethelyiségünket előre láthatólag nem tudjuk másként 

hasznosítani.  

Ellenérvként felvetődött az iroda akadálymentesítése. A kézikönyv szerint akkor kell azt 

megoldani, ha megoldható, tehát nem feltétel. Kértem ennek a lehetőségnek megvizsgálását, 
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kaptam is ajánlatot, rámpával a hátsó kétszárnyú ajtónál meg is lehet oldani, körülbelüli 

költsége 65 000 Ft. 

Ha a másik megoldás mellett döntünk, hogy a fürdőben kerüljön ez az információs központ 

kialakítva, akkor szinte csak a fürdő vendégeit érnénk ezzel el.  

A fürdőben lévő recepciós pultnak működnie kell, ami hatékonyan működhetne akkor is ha az 

iroda a központban van.  

 

Huszár Gábor: 65 000 Ft az a rámpa költsége, de ha már bejutott az épületbe, akkor ott is 

kell átalakításokat végezni. Ha így számolunk, akkor már több milliós nagyságrendről 

beszélhetünk. 

Nekem az álláspontom az, hogy most csatlakozzunk a Tourinform hálózathoz, hozzuk létre a 

fürdő területén, de fogalmazzuk meg, hogy mindeközben dolgozni kell azon, hogy a 

városközpontban található iroda is átalakításra kerüljön.  

 

Szalainé Kiss Edina:  az ígérettel nem megyünk semmire, javaslom a határozatban 

megfogalmazni. Médiából értesülhetett mindenki, hogy Körmenden is újra kinyit a 

konkurencia, ezért javaslom, hogy a marketing tevékenységünket mihamarabb kezdjük meg.  

 

Huszár Gábor: nem gondolom, hogy potenciális konkurencia lehet a körmendi komplexum. 

Nincs mire várni, ezért is mondom, azt, hogy csatlakozzunk azonnal a hálózathoz.  

 

Lábodi Gábor: a városi turizmus nem a fürdőből áll, a térséget egyben kell nézni. Mivel az 

iroda megnyitásának átfutási ideje kb. 90 nap, ezért javaslom, hogy azalatt kerüljön 

átalakításra a Széll Kálmán téri üzlethelyiség.  

 

Huszár Gábor: mennyire igaz ez a 90 nap? 

 

Tama István: amennyiben megkapjuk a kérelmet, mindenképpen tartunk egy helyszíni 

szemlét, csak abban az esetben adjuk meg az engedélyt, ha a kérelemben feltüntetett 

helyszínen nyílik meg az iroda. Nyílvánvalóan a későbbiekben költöztetésre van lehetőség.  

 

Huszár Gábor: pillanatnyilag egyetlen helyszín megfelelő.  

 

Szalainé Kiss Edina: ne mondjuk, hogy csak a fürdő az ideális helyszín.  

 

Huszár Gábor: szavazáskor a bizottság javaslatait egyben fogom letenni.  

 

Szalainé Kiss Edina: egyetértek ezzel, de emellé erőforrásokat kell tenni. Mert ehhez a 

TDM-nek szüksége van forrásra. 

 

Huszár Gábor: a TDM megkapja azt az összeget, melyet eddig a Pannon Kapu kapott a 

látógatóközpontra.  Ez is bele lesz fogalmazva a határozatba.  

  

Tama István : ez így egy jó ajánlat.  

 

Huszár Gábor: az átlakaítás más kérdés, mi azt időközben tervezhetjük.  

 

Kardosné Kovács Márta: az átalakítás forrását nem terveztük az idei évi 

költségvetésünkben. 
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Huszár Gábor: április végén okosabbak leszünk, hiszen akkor lesz a zárszámadás. Azt 

gondolom, hogy akkor majd találunk erre forrást.  

 

Virányi Balázs: szerintem nem lesz egyszerű még átcsoportosítással sem forrást találni majd 

a felújításra, ugyanakkor a fürdőben azonnal indítható az iroda. Ezért támogattuk mi is most 

ezt a változatot.  

 

Szalainé Kiss Edina:  mindannyian kifejeztük szándékunkkat, hogy a központban lenne a 

legjobb helyen, a megvalósítás tervezését mindenképp írásba kell foglalni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 
 

 

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

 

59/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a turisztikai információs iroda TOURINFORM hálózathoz 

való csatlakozását, és mint létesítő vállalja az 5 évig történő 

üzemeltetést, amennyiben a feltételek teljesítése nem jelent további 

plusz költségeket az Önkormányzatra nézve. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Simon Margit TDM elnök 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai információs 

központ működtetésével kapcsolatban a következő döntést hozza: Azzal ért egyet, hogy  most 

a St. Gotthard Spa & Wellness  fürdőben nyíljon meg a TOURINFORM iroda, de ezzel 

egyidőben meg  kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a városközpontban  hol lehetne 

elhelyezni  véglegesen az irodát 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Karsai Gábor SZET KFT igazgató 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések elfogadása. 

Előadó:Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 12.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Labritz Béla: a Tótfalusi önkormányzat működteti a Művelődésiházat, és a közterület 

nyírását, amit eddig a sportegyesület végzett nem tudja vállalni. A 73 000 Ft-ból vehet a 

részönkormányzat üzemanygot is ? Vagy csak tiszítószert. 

 

Huszár Gábor: az üzemanyag is elszámolható. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik. 
 
 
 

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

 

60/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd  

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 

támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:  

 

1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendbentartására  és a takarítási és 

hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi  Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében, 

 - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal 40.000 Ft  és  a Rábafüzesért Egyesülettel 6.000 Ft 

összegben,  

- Megállapodás a  máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására  és a takarítási  

és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel 

167.000 Ft összegben,      

- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 

80.000 Ft. összegben, 

- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 105.000 Ft. ellenében. 

1.2.) A támogatások fedezete a 2015. évi költségvetésben az eseti kaszálás,  zöldterület  

kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 

1.2.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 

Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 

 működtetéséhez a megállapodások  következő  szervezetekkel  való  megkötéséhez járul 

hozzá:  

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző  

   Egyesület, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,  



20 

 

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

 

2.) A megállapodások fedezete a 2015. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és    

  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2015. április 15. 

                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Városi Sporttelep öltöző kialakítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 13.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, hogy 4+ 1 öltöző 

kerüljön kialakításra, a költségvetésben beállított 20 millió Ft-on felül további 20 millió Ft-

ból.  

 

 

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

 

61/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sporttelep kiszolgáló 

helyiségek építésével kapcsolatban a következő döntést hozza: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb (bruttó) 20+20  

millió forintos keretet biztosít a Városi Sporttelepen 4 + 1 db öltöző és a hozzájuk 

tartozó vizesblokkok kialakítására. Forrása a 2015. évi költségvetésben elkülönített 20 

millió Ft-on felüli összegre a gazdaságfejlesztés kapcsán tervezett, lakásépítésre 

elkülönített 65 millió Ft-os keret. Amennyiben a város bevételei kedvezően alakulnak 

az összeg visszapótlásra kerül. ) Felkéri a Városüzemeltetési Csoportot, hogy a 

megvalósításához szükséges egyeztetéseket és teendőket haladéktalanul tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 



21 

 

7./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán – napok rendezvénysorozat. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 14.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, az álláspontok nem teljesen ugyanazok.  

 

Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk támogatta a magasabb költségvetést, de azt is 

javasoltuk, hogy esetlegesen a megyei közgyűléstől is próbáljunk forrást bevonni.  

 

Huszár Gábor: benne van a javaslatban, majd fel fogom olvasni. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, szavazás következik.  
 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen – 4 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

62/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széll Kálmán-napok 

rendezvénysorozat szervezéséhez, az egyes programelemek megvalósításához 2,1 millió Ft 

összeget biztosít a működési céltartalék terhére.  

 

Továbbá felkéri a testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetőjét, hogy a megyei civil 

alap felé nyújtson be a témában pályázatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

8./ Napirendi pont: 

„Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” c. konferencia szervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 15.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

hozzászólás, szavazás következik,  
 
 

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

 

63/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti kincsek 

Szentgotthárdon” konferencia tervezett programjával az előterjesztés szerint egyetért, 
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annak megvalósulását legfeljebb (bruttó) 400.000,- forinttal támogatja a 2015. évi 

költségvetés működési céltartalék terhére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

2. Felkéri a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, hogy a Vas Megye Önkormányzatának Civil 

és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságához - az Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

csoport előkészítésében – támogatási kérelmet nyújtson be a konferencia 

megvalósítására.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Kiss Éva, PKKE elnök 

 

9./ Napirendi pont: 

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a törökországi Dilovasival. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 16.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Lábodi Gábor: meg szeretném kérdezni, hogy nem gondolkozunk e abban, hogy 

Vasasszentgothárddal kiépítsünk e testvérvárosi kapcsolatot? 

 

Huszár Gábor: gondolkozunk ilyenben, már folytak ezügyben tárgyalások.  

 

Dr. Sütő Ferenc: az előterjesztésben nincsen feltüntetve, hogy kik lesznek a delegáció tagjai 

ill. a finanszírozás hogyan történik?  

 

Huszár Gábor: részben mi finanszírozzuk. Mikor itt voltak a Történelmi Napokon, akkor mi 

beszálltunk a költségeikbe. Olyan megállapodás történt, hogy bármekkora küldöttséget 

finanszíroznak Isztambultól, de addig nekünk saját költségen el kell jutni.  

Az a megoldás született, hogy repülővel menjünk, 5 fős delegáció megy, Haragh doktorúr, 

Dömötör képviselő úr, jómagam, ill. Vadász József külsős bizottsági tag, továbbá Újkéry 

professzort visszük magunkkal, hiszen neki sokat köszönhetünk, hogy ez a kapcsolat létrejött. 

Elsődlegesenazokat kerestem meg ezügyben, akiknek volt már útlevele.  

 
Dr. Sütő Ferenc: elnézést, hogy szóba hoztam, de mi alapján volt ez a szelekció a testületen 

belül? Ha van egy meghívás, akkor kollektíve a városvezetésnek el kellene menni, vagy 

mindenkinek fel kellene ajánlani. Nincs személyes problémám Vadász Józseffel, de ő 

mégiscsak egy külsős tag.  

A továbbiakban úgy is lesz kölcsönös utazgatás, így ő akkor is kaphatott volna lehetőséget. 
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Huszár Gábor: a meghívóban ők határozhatták meg, hogy 4-5 fős delegációt tudnak fogadni. 

Az utolsó napig kérdéses volt, hogy biztosítanak tolmácsot. Arra törekedtem, hogy minden 

bizottságból képviselje magát valaki. Vadász József megfelelő módon fogja a gazdasági 

érdekeket is képviselni.  

 

Dr. Sütő Ferenc: azt gondolnám, hogy ha 4-5 főt hívtak meg, akkor menjen a polgármester, 

alpolgármester és a három bizottsági elnök.  

 

Huszár Gábor: alpolgármester nem tud jönni, hiszen a gazdaságfejlesztési konferencián 

fogja városunkat képviselni.  

Az én egyéni döntésem volt, hogy kik menjenek, ezt felvállalom, de később mindenki kap 

lehetőséget. Ugyanez érvényes Walldürnre is, oda is mindenkinek illene elmenni.  

 

Dr. Haragh László: elmentünk a szervezési kérdések felé. Inkább arról kellene beszélnünk, 

hogy miért pont török testvérvárost választottunk. Hihetetlen gazdasági növekedést mutat, 

fontos a jó kapcsolat még kormányzati szinten is. 

A másik dolog, hogy a magyar is türk nép, a legnyugatibb török népként emlegetnek minket.  

 

Huszár Gábor: Szentgotthárdnak mindenképp kell egy török testvérváros, már csak a 

történelmi vonatkozásra is visszagondolva.  

 

Lábodi Gábor: támogatom az elképzelést, üdvözüljük a testvérvárosi kapcsolatot.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nics több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 

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

 

64/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjeszés 1. számú 

melléklete szerint egyetért a törökországi Dilovasi városával kötendő testvérvárosi 

megállapodás tartalmával, egyidejűleg felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy 

törökországi látogatásakor a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

10./ Napirendi pont: 

Munkásszállás kialakítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  

 

Lábodi Gábor: több lehetőség fel van vázolva az előterjesztésben. Felkerestük a helyi 
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szállásadókat ezügyben? Hiszen korábban felvetődött az is, hogy inkább az opelos 

dolgozókank adják ki a szállást, mint a román vendégeknek.  

 

Huszár Gábor: még nem lettek kiküldve ezen megkeresések, de folyamatban van.  

 

Dömötör Sándor: a laktanyából ez melyik szinteket fogja igénybe venni? Csak földszint 

vagy akár az első emelet is?  

 

Huszár Gábor: 1. és 2. emelet.  

 

Szalainé Kiss Edina: az Alpokalaja Motelt nem tudjuk ilyen módon hasznosítani? 

 

Huszár Gábor: a Motel 100 %-os kihasználtsággal működik.  

 

Szalainé Kiss Edina: mi lenne ha létrehoznánk egy portált, vagy adatbázist amin a kiadható 

szálláshelyeket tartanánk nyílván? 

 

Huszár Gábor: ezen is dolgozunk már. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 

következik.  
 

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

 

65/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érzékelve a Szentgotthárdon 

működő vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási 

lehetőségei miatti nehézségeket - a vállalkozások segítségére siet és munkások 

elszállásolásához szükséges, a munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező alkalmas 

lakások munkásszállásként való hasznosítását vállalja. Felhasználja ehhez a város 

gazdaságfejlesztése érdekében 2015. évre elkülönített keretet is. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a SZET Szentgotthárdi KFT-t megbízza a munkásszállás működtetését 

biztosító üzletág kialakításával, és  az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott ingatlanok 

üzemeltetésével. Szentgotthárd Város Önkormányzata a volt rábakethelyi határőr laktanyában 

kialakítandó lakások egy részét átmenetileg a munkások elszállásolásához bocsátja az OPEL 

Szentgotthárd KFT dolgozói rendelkezésére.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a volt határőr 

laktanyában az elkészítés alatt lévő felmérési tervek felhasználásával első lépésként 20 db. 

2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerüljön kialakításra benne két hálószobával  

konyhával és fürdőszobával. Ennek finanszírozására a tervek elkészülte után finanszírozási 

javaslatot kell készíteni. A lakások megépítése után azokra munkások elszállásolása 

érdekében üzemeltetési szerződést köt a munkásszállások működtetésével is foglalkozó SZET 

Szentgotthárdi KFT-vel, az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező vállalkozásával.  – 
 

Határidő : közlésre azonnal 

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

SZMSZ módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 18.számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő támogatja az SZMSZ módosítást. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem rendelet alkotás! 

 

 

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

Önkormányzatának 5/2015. (III . 26 .) önkormányzati rendeletét a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

12./ Napirendi pont: 

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 19.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő támogatja a rendelet módosítást. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem rendelet alkotás! 

 

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

Önkormányzatának 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, 

rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

13./ Napirendi pont: 

A telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 20.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, támogatja a rendelet módosítást. 

 Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem rendelet alkotás! 

 
 

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

Önkormányzatának  7/2015 . (III.26.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2011. 

(V. 1.) önkormányzati rendeletmódosításáról. 
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14./ Napirendi pont: 

Ipari Park – területvásárlás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 21.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

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

 

66/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában lévő, tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 

szentgotthárdi 0256/5 (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 m2), 269/9 (műv. ág: szántó, terület: 2 

ha 7496 m2) 0335/1 (műv. ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), 1615 (műv.ág: 

kivettmagánút,terület: 5501 m2) hrsz-ú, ingatlanok megvásárlását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent felsorolt ingatlanokat 

településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területek a hatályos Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási terv alapján az Ipari Park II. területeként funkcionálnának. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ingatlanok 

megszerzéséhez szükséges intézkedéseket megtételére. 

Amennyiben az ingatlanok értékesítését a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet támogatja és azok vételára, ill. a megkötendő szerződés feltételei 

megismerhetők, úgy arról ismételt előterjesztést kell készíteni jóváhagyás céljából. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vételi szándékát fejezi ki a 

tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé a Magyar Állam 

tulajdonában lévő alább felsorolt ingatlanokra, illetve azokra a területekre kb. 35-40 ha, 

melyek a tervezett M8-as Gyorsforgalmi út és az Árapasztó Vápa között helyezkednek el. 

Mivel ezen ingatlanok közül több ingatlant is érint az M8-as Gyorsforgalmi út, ezért értelem 

szerűen a telekalakítások során kialakuló területeket kívánja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata - településfejlesztés célra - megvásárolni. A területeken Ipari Parkot kíván az 

Önkormányzat létrehozni. 

Az érintett ingatlanok:  

- 0269/8 hrsz. 

- 0267/4 hrsz 

- 0267/5 hrsz 

- 0267/6 hrsz 

- 0265 hrsz.  
(Alább az UTIBER KFT., mint tervező által adott átnézeti térkép szerint a megosztás során 

kialakuló tervezett helyrajzi számok is szerepelnek, melyek képeznék ténylegesen a 

megvásárolni kívánt területeket.) 
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- 0264/1 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0264/3 és 0264/4 hrsz. 

- 0264/2 hrsz.: Az M8-as gyorsforgalmi út építése érinti a területet. Telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0264/5 és 0264/6 hrsz. 

- 0266 hrsz. Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám:0266/3, 0266/4 és 0266/5 hrsz. 

- 0244 hrsz: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0244/1 és 0244/2 hrsz. 

- 0352/2 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0352/7 hrsz. 

- 0253 hrsz.: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0253/3 hrsz. 

- 0248 hrsz: Az M8-as Gyorsforgalmi út építése érinti az ingatlant. A telekhatár 

rendezést követően az új helyrajzi szám: 0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6 hrsz. 
A Képviselő-testület felkéri Huszár Gábor polgármestert az ingatlanok megszerzéséhez 

szükséges tárgyalások megkezdésére, az ügyben elért eredményről a Képviselő-testületet 

tájékoztatni kell.  

Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet legalább elvi 

támogatását adja az ingatlanok megszerzéséhez, úgy a Képviselő-testület hozzájárul az 

érintett tömbterületre vonatkozó Ipari Park III. beépítési tanulmánytervének elkészítéséhez. 

  

Határidő:  a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Fekete Tamás   

   városüzemeltetési vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán tér 20. tetőtér beépítésének elősegítése lakások vásárlásával. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 22.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, de csak úgy ha a vállalkozó 

valamiféle garanciát hoz.  

   

Kardosné Kovács Márta: a cél az, hogy mindenképp megvalósuljon a beuházás. A 

lakásokra szükségünmk van, és az sem utolsó szempont, hogy megújulhat az épület kívülről 

is.  

Én nem látom akadályát az előleg nyújtásának, ügyvédi letét nem lehet megoldás? 

 

Huszár Gábor: én osztom ezt a véleményt, de a jegyző aggályai is helytállóak. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: egyetértek én is, de ez egy előszerződés után nyújtandó jelentős összeg. 

Ami után vagy lesz egy végleges szerződés vagy nem. 

Egy banki hitel felvételéhez is hajlandóak vagyunk segítséget nyújtani.  

Olyan információnk van, hogy a vállalkozó csak akkor hajlandó elkezdeni a beruházást, ha ezt 

az összeget megkapja. 

 

Szalainé Kiss Edina: értem én, hogy szükség van a beuházásra, de nem ilyen áron. Az 
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önkormányzatnak csak az a jogi lehetősége van, hogy kiad egy szándéknyilatkozatot, hogy az 

elkészült lakásokat majd megvásároljuk. 

 

Huszár Gábor: a városközpont legcsúnyább épületéről van szó. Van benne tulajdoni 

hányadunk is. 

 

Virányi Balázs: ebben a társasházban nekünk 15 % tuljadoni részünk van.  

Közpénzt nem tudunk átadni garancia nélkül. Utána mi ezzel, hogy számolunk el?  

 

Huszár Gábor: próbálom ezt majd megfogalmazni,de a lehetőségtl nem szabad 

elzárkóznunk.  

 

Dömötör Sándor: nem jogi, közgazdasági megfontolásból szeretnék dönteni. Korábban már 

elköteleztük magunkat, hogy a helyi értékeinket megőrizzük, ebbe a helyi épületek és parkok 

is beletartoznak.  

 

Huszár Gábor: a lehetőséget biztosítanunk kell, csak egyenlőre nincs még jogi megoldás.  

 

Dr. Sütő Ferenc: a társasházat is érdekeltté kell tenni, hogy a homlokzat megújoljon. 

A jövőben ilyesmire fel kellene hívni a társasházak figyelmét, talán a közös költségből 

kellene alappot is képezni ilyen célokra.  

 

Huszár Gábor: ezt az információt a SZET-től lehetne kikötni.  

 

Fekete Tamás: a vállalkozó korábban már szerződést kötött ezügyben a társasházzal, a 

felújítás költségét a tetőtér beépítés jogáért adta el a társasház.  

 

Labritz Béla: a Pával Ágoston lakótelep, 4 lépcsőház, adta be közösen a pályázatot felújítási 

céllal, most csinálják a banki elszámolást, kombinált hitelle megoldható.   

A lakók ebben a társasházban is érdekeltek. Ha csak felújításról lenne szó, akkor pályázat 

útján is megoldható lenne. 

 

Lábodi Gábor: a versenyszférában is elvárják a biztosítékot, mi sem térhetünk el ettől.   

 

Virányi Balázs: sajnos pályázati lehetőség ebben az esetben nincs. 

A vállalkozónak jelenleg annyi pénze sincs, hogy el tudja kezdeni a beruházást.  Közpénzt 

csak biztosíték mellett adhatunk oda.  

 

Labritz Béla: azt kellene eldöntenünk, hogy mit szeretnénk jobban? Lakásokat az emeleten, 

vagy az épület felújíátását. 

 

Huszár Gábor: erről szó sincsen.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 

67/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza Huszár Gábor 

Polgármestert  a Széll Kálmán tér 20. társasház tetőtér beépítéséhez a 49/2014, és 206/2014. 

számú határozatban szereplő 3 db lakás vételára 75 % - nak (bruttó 19.95 MFt) a kivitelező 

rendelkezésére bocsátásához szükséges  szerződés aláírására azzal a feltétellel, hogy a 

megfelelő jogi és pénzügyi biztosítéknak (pl. bankgarancia) a kivitelező rendelkezésére kell 

állnia 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

16./ Napirendi pont: 

„Hársas Tavi Büfé” üzemeltetése. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 23.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

 

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

 

68/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő, szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú Hársas tó strand részénél 

lévő 20 m
2
-es büfé építményt a SZET Szentgotthárdi KFt. (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) 

részére határozatlan időre üzemeltetésbe térítésmentesen átadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 . sz. alatti ülethelyiség hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 24.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és az a javaslat született, hogy hirdessük tovább az 

üzelethelyiséget.  

 

Szalainé Kiss Edina: de akkor ez ellentétes azzal, amit a Tourinform iroda kapcsán 

elfogadtunk.  

 

Huszár Gábor: nem gondolom, hogy ez ellentmondás. Amíg hirdetjük addig dolgozhatunk 

azon, hogyan lehetne kialakítani az irodát. 
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 Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 

A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

69/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 

lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2)- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. április 16. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. áprilisi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés 

során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 

történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 

bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. május 14-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor májusban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni. Ugyanakkor elrendeli, hogy  meg kell 

vizsgálni annak a leheőségét, hogy létrejöhet a szomszédos üzlethelyiséggel csere. 

Továbbá vizsgálni kell annak a lehetőségét is, hogy a TOURINFORM iroda milyen 

módon költözhetne oda.  

  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

18./ Napirendi pont: 

Intézmények Alapító Okiratainak módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 25.számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 

70/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 5. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 7. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített óvodák és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

9. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 9. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

10. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

az előterjesztés 10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 

 
III. EGYEBEK 

 
Szalainé Kiss Edina: Kethelyen a patak ill. a patakpart ( ahol a fekvőrendőr található ) 

állandóan tele van szeméttel. Kérném egy szemetes kihelyézését. 

A rábafüzesiek többször jelezték, hogy kerüljön még egy buszmegálló kialakításra. Ez most, 

hogy áll?   
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A Szentgotthárd újsággal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy nem érzem objektívnek a 

tájékoztatást, a testületi ülésekről készült cikkekben el vannak nagyolva a dolgok. 

Szeretném kérni, hogy ne negyedévente legyen mód és lehetőség beszámolnunk a 

tevékenységünkről, hanem gyakrabban. 

 

Huszár Gábor: harcot folytatok a szerkesztő asszonnyal, hogy még most is túl hosszúak a 

testületi ülésekről a beszámolók. A Szentgotthárd című újságnak nem erről kellene szólnia.  

 

18:00 órakor dr. Sütő Ferenc távozott a teremből. 

 

dr. Haragh László: mi kértük, hogy ne erről szóljon az újság.  

A SZET Kft. felé szeretnék jelezni, hogy a kethelyi temetőben kicsi a szemétlerakóhely, 

nagyobbat kérnének a lakosok.  

 

Lábodi Gábor: én egyetértek Szalainé képviselőtársammal, pláne most kellene, hogy minden 

bekerüljön az újságba, mikor nincsen televíziós közvetítés.  

 

Huszár Gábor: minden feltétel adott, a városi televízió bármikor bejöhet és megkaphatja 

tőlünk a felvételt.  

 

Lábodi Gábor: a Mártírok út páratlan oldalával kapcsolatban jelezték, hogy a szalagháznál 

parkolók nem látják be a Mártírok utat, meg kellene vizsgálni egy gömbtükör kihelyezésének 

lehetőségét.  

Április 11-i kezdettel megrendezésre kerül Szentgotthárdon az első amatőr darts bajnokság, 

mindenkit szeretettel várunk.  

 

Huszár Gábor: üdvözöljük a kezdeményezést. 

 

Kardosné Kovács Márta: március 20-án tartottuk Rábafüzesen részönkormányzati ülést. 

Sokan résztvettünk rajta, észrevételeket, felvetéseket eljuttatjuk a műszaki irodához. 

Azt az információt kaptam, hogy a buszmegálló kialakításhoz szükséges engedélyezés 

elindult, bízunk benne, hogy már nem tart hosszú ideig.   

 

Huszár Gábor: pontosítanék, tervezés alatt van a buszmegálló. 

 

Labritz Béla: én is azon az állásponton vagyok, mint képviselőasszony, gyűjtsük össze a 

műszaki problémákat, és tolmácsoljuk az iroda felé.  

A másik amit elszeretnék mondani, hogy a szolgáltatóház és az OTP között található egy 

gyalogátkelőhely. Sok gyermek közlekedik arra, a sövénytől nem lehet őket látni, csak ha már 

leléptek a zebrára. Ezt a sövényt ki kell vágni.   

 

Dömötör Sándor: Farkasfán mindennapos problémát okoz az erdei úton található sorompó.  

 

Huszár Gábor: azt az utat az erdészet zárta le, a magánerdők miatt nem lehet lezárni.  

 

Virányi Balázs: minden testületi ülésen elhangzanak olyan témák, melyeknek nincs itt a 

helye. Nagyon sok pici problémát meg lehetne úgy oldani, hogy bemegyünk a Tamáshoz, 

jelezzük neki, ő pedig azonnal intézkedik.  

Akkor kellene ezeket idehozni, ha már többedszerre sem sikerül megoldani.  
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.  

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:12 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


