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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-10/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én            
14: 06 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester (14:48 órától), 
    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 városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Végvári János a Szentgotthárdi Rendőrőrs Őrsparancsnoka,  
    Dr. Koncz Gabriella a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,  
    Orbán István a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője,  
    Dr. Simon Margit a Gotthárd –Therm Kft ügyvezetője, 
    Csuka Gyuláné a Gotthárd-Therm Kft. könyvvizsgálója, 
     
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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Zárt ülésen kívánja tárgyalni : 
 „Gotthard-Therm Kft. üzleti terve„ 
„A SZIP Kft. 2016.évi üzleti terve.” 
„Területvásárlás- telekhatár rendezés ( Ropos Gábor )” 
„A Szentgotthárdi III. Béla Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezése„  
„ Díszoklevél adományozása” valamint, 
„”A 2015/2016. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON”c. díj odaítélése”  
című előterjesztéseket. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

76/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 
„Gotthárd-Therm Kft. üzleti terve.„ 
„SZIP Kft. 2016. évi üzleti terve.” 
„Területvásárlás – telekhatár rendezés ( Ropos Gábor )” 
„A Szentgotthárdi III. Béla Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezése.„  
„ Díszoklevél adományozás” valamint, 
„”A 2015/2016. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c. díj odaítélése.” 
című előterjesztéseket. 
 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
  
2./ Napirendi pont: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés 
tapasztalatai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Elismerés adományozása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Tekepálya vezérlőpult javítás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme ( TAO önrész ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
 
6./ Napirendi pont: 
Felügyeleti ellenőrzés ( SZEOB Játékvár Óvoda ) 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
A beszerzési szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
„Tudományos és Technológiai Park” – TTP létrehozása Szentgotthárdon. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1955. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Belterületbe vonás ( Alessia 2004 Kft. , 9921 Vasalja 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 19.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Sztg. 3980/5 hrsz-ú Autóbusz váró ügye. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem ( Kósa Károly ). 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,   
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ). 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16/ Napirendi pont: 
A termelői piac, üzlethelyiségek. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
17./ Napirendi pont: 
A Gotthard-Therm Kft. 2015. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
III. EGYEBEK 
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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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 
Április 1-jén kézlabda egyeztetést tartottunk a Robert Leeb teremben, melyen Gaál Ákos 
sport- és ifjúsági ügyintéző vett részt. 
Április 4-én Molnár Piroskával a Móra Ferenc Városi Könyvtár vezetőjével tárgyaltam, majd 
Bognár Zoltánt fogadtam. Később Kaszás Zoltán fogadtam az Opel Szentgotthárd Kft-től. 
Április 5-én Pécsről érkezett építészeket fogadtam a Téglagyárral kapcsolatban, majd a 
Dometal Kft-hez látogattam el. Később a Tudományos és Technológiai Parkok Egyesületének 
képviselőivel tárgyaltam. Ezután Szombathelyre mentem, ahol dr. Balázsy Péterrel Vas 
megye főjegyzőjével, majd Holdosi Dániellel egyeztettem TOP pályázattal kapcsolatban. 
Április 6-án Budapesten a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) tárgyaltam, majd 
ezután a Nemzetgazdasági Minisztériumba mentem, ahol az Ipari Parkok 
Versenyképességének díjátadóján vettem részt. 
Április 7-én a Fürdő felügyelő bizottsági ülésen voltam, majd este a XXIII. Országos 
Középiskolai Pneumatikai Verseny megnyitóján köszöntöttem a résztvevő diákokat, 
zsűritagokat és kísérő pedagógusokat. 
Április 9-én délelőtt tartották a XXIII. OKPV záró rendezvényét a Hotel Lipában, majd 
délután a Tűzoltószertár épületében a szentgotthárdi Polgárőr Egyesület fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. Ezután a Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény rendezett kiállítást a Templomgalériában, később a Költészet 
Napja alkalmából a Színházban mutatták be Csuk Ferenc: Álmok vermeiben – A női szépség 
című verses kötetét. Mindegyik eseményen Labritz Béla alpolgármester úr képviselte a várost. 
Április 11-12-én a CESCI szervezésében valósult meg a Szentgotthárd/Monoster 
kezdeményezés II. Szentgotthárdi Szemináriuma a Refektóriumban. A konferencia első 
napján Labritz Béla alpolgármester úr vett részt.  
Április 12-én Holdosi Dánielt fogadtam TOP pályázat keretében, majd a II. Szentgotthárdi 
Szemináriumon vettem részt. Délután a Robert Leeb teremben Muravidék-Rábavidék EGTC 
létrehozásával kapcsolatos egyeztetést tartottuk. 
Április 13-án Kiss Balázst fogadtam a József Attila útra tervezett lakóteleppel kapcsolatban, 
majd a Helyi Védelmi Bizottság ülésére mentem, majd a Fürdő stratégiai tervének 
megbeszélésén vettem részt. Délután a Bűnmegelőzési Bizottság ülésére mentem. 
Április 14-én Zalaegerszegre mentem, ahol a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 
taggyűlésére mentem, onnan Budapestre utaztam. 
Április 15-én Budapesten tárgyaltam. 
Április 16-án a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű program 
keretében faültetésen vettem részt a Zsida-patak menti babasétányon. 
Április 18-án TDM-mel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, majd a Fürdő stratégiai 
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tervének megbeszélésére mentem. 
Április 19-én Fodor Istvánt fogadtam a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
Szombathelyi Tankerületének igazgatóját fogadtam, majd Cankovára utaztam Molnár Piroska  
igazgató asszonnyal, Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintézővel és Hirnök 
József elnök úrral, ahol Pável Ágoston születésének 130. évfordulója kapcsán egyeztettünk. 
Április 20-án Kovács Tiborné óvodavezetővel tárgyaltam Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és dr. 
Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel együtt. Délután a Pszichiátriai 
Betegek Otthonában rendezett fórumon vettem részt. 
Április 21-én TOP pályázati megbeszélésen vettem részt dr. Gábor László Önkormányzati és 
Térségi Erőforrások vezetővel Szombathelyen, majd dr. Balázsy Péter főjegyző úrral 
tárgyaltunk. Délután Járási Közbiztonsági Fórumon vettem részt a Robert Leeb teremben. 
Április 22-én Szentgotthárd Város Önkormányzata, valamint Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás irányítása alá tartozó intézmények vezetőivel szerveztünk közös 
programot Felsőszölnökön a Szlovén Mintagazdaságban. A programon részt vett Somorjainé 
Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető asszony és dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 
Erőforrások vezető, Domiter Judit intézményi ügyintéző valamint Dr. Haragh László 
bizottsági elnök. 
Április 24-én Kőszegen a Szőlő Jövésének Könyve elnevezésű rendezvényen vettem részt. 
Április 25-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Jogi Bizottság. A két bizottsági ülés között a sportöltöző műszaki 
átadására mentem. Délután a Szlovén Főkonzulátuson egy szlovén fotóművész kiállításának 
megnyitóján vettem részt. 
Április 26-án az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tartotta soron 
következő ülését, amelyet Labritz Béla alpolgármester úr vezetett. Délután a Szentgotthárdi 
Logisztikai Centrum Kft. taggyűlésére mentem.  
 
A polgármester szabadsága: 
2016. március hó: 
A 33/2016. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés (2015. évről áthozott szabadság) 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2016.03.04.            1 nap 
2016.03.16-18.       3 nap 
2016.03.24.            1 nap 

2016.03.04.            1 nap 
2016.03.16-18.       3 nap 
2016.03.24.            1 nap 
 

 
2016. április hó: 
A 33/2016. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2016.04.11.             1 nap 
 

2016.04.01.            1 nap 
 

 
Dr. Sütő Ferenc:  
A CESCi által rendezett szemináriumon jómagam is részt vettem, ill. a szeminárium első 
napján tartott „Kétnyelvűség a Határmentén” szekcióülésnek mi voltunk a koordinátorai és 
moderátorai.  
Múlt hét csütörtökön Kissné Köles Erika szlován nemzetiségi szószóló meghívására tiszteletét 
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tette Soltész Miklós államtitkár úr, mi magunk sem számítottunk a bejelentésre, 50 millió Ft-
tal támogatná az Emberi Erőforrások Minisztériuma a templom belsejének már megkezdett 
felújítását.  
 
Kovács Márta Mária:  április 15-én Rábafüzesen városrészi ülést tartottunk, jegyzőkönyvet 
eljuttattam a hivatalnak. Évről évre ugyanazon problémák merülnek fel, mégsem történik 
jelentős előrelépés. Új városrészi képviselót is választottunk Bedi Péter személyében. 
A pénzügyi bizottság tett némi kiegészítést a két ülés közti anyaghoz, javasoljuk az Arany 
János Iskola tetőfelújításának lehetőségét megvizsgálni, még az energetikai pályázat 
megvalósulása előtt. 
 
Lábodi Gábor: Zsida-Zsidahegy városrészen is volt önkormányzati ülés, ahol bejárást is 
tartottam a helyiekkel, észrevételeimet megküldtem a műszaki irodának. Kértem visszajelzést 
is, de nem kaptam. Örülök, hogy végre elkészült a zsidai temető kerítése, igaz, már egy éve 
jeleztem a problémát. Elég szomorú, hogy ilyen lassú az ügyintézés, úgy tűnik, mintha nem 
lenne felelőse a problémáknak.  
 
Szalainé Kiss Edina: a sportöltöző nem csak jó minőségben, de határidőre készült el.  
A sportcsarnokkal kapcsolatban nincsen új információ? 
A fürdő beszámolójában a következő mondat olvasható : „ A szállásadók felvétésére a 
polgármester úr döntése alapján a szállásadókat is ugyanaz kedvezmény illeti meg, mint a 
Gotthard Therme & Conference-t.” Ezt túlzásnak érzem, gondolom polgármester úr cska 
felvetette a kedvezmény lehetőségét. A hotel kapcsán testületi döntést hoztunk, szeretném 
kérni a jövőbeni óvatosabb fogalmazást. 
A lomtalanítással kapcsolatos információk minden lakásba eljutottak, szeretném kiemelni, 
hogy az elektornikai hulladékot és építési törmeléket nem szabad kitenni, mert nem kerül 
elszállításra.  
 
Huszár Gábor: szeretném elmondani, hogy nem vagyok a TDM és a fürdő vezetőségének 
tagja. A leírtak nem állják meg a helyüket. Annyi történt, hogy a TDM vezetősége meghívott 
egy közös megbeszélésre, ahol én felvetettem a kedvezmény lehetőségét.  
A sportcsarnokkal kapcsolatban nyomozás folyik.  
 
Szalainé Kiss Edina: és amíg a nyomozás tart nem tehetünk semmit? 
 
Huszár Gábor: a sportcsarnok környéke jelenleg a Kézilabda Klub tulajdonában van. Amint 
a mi tulajdonunk lesz, tudunk lépni az ügyben.  
 
Dr. Haragh László: az előző időszakban kiszáradt és balesetveszélyes fákat hoztak rendbe.  
Lakossági jelzés érkezett hozzám, hogy a fák nagyon vissza lettek vágva, én kertésztől 
megkérdeztem, a lombozat 3-5 év alatt teljesen rendbe jön.  
 
Dömötör Sándor: Farkasfán is volt részönkormányzati ülés, a patakmederrel kapcsolatban 
vannak még problémák. Korábban azt a jelzést adtuk, hogy mindenki a saját területéhez 
tartozó meder részt kitisztította, de valaki azt jelezte nekik, hogy ezt nem tehetik meg. 
Mi ezzel a helyzet? 
A kultúrház elkészülését már nagyon várják, remélik idén már rendezvényt is tudnak ott 
tartani.  
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Huszár Gábor: alpolgármester úr tud majd a patakmederrel kapcsolatban részletes 
információt adni. Azt tudom, hogy a kivágott fákat a SZET Szentgotthárdi Kft. hozta el, mert 
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kifizetette velünk.   
 
Dr. Dancsecs Zsolt: két dolog miatt kértem szót, az egyik, amit képviselő asszony mondott, 
hogy városrészeken elhanyagolt, kaszálatlan területek vannak. Felhívnám mindenkinek a 
figyelmét, hogy tavalyi jogszabályi változás miatt, idén már május 15-ig meg kell csinálni az 
első kaszálást. Május 15-ét követően fogunk ellenőrizni. 
A másik a lomtalanításhoz kapcsolódik, szigorúan tilos televíziót, hűtőgépet, számítógépet és 
monitort kitenni a közterületre, ez szabálysértésnek minősül. Idén ezt még nem 
érvényesítettük. 
 
Huszár Gábor:  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

77/2016. 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  
 
2./ Napirendi pont: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés 
tapasztalatai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Szeretném köszönteni dr. 
Koncz Gabrieaalát, Végvári Jánost és Orbán Istvánt. Kérem önöket, tartsák meg 
beszámolójukat.  
 
Végvári János ismerteti Szentgotthárd város bűncselekmény adatait. 
 
Huszár Gábor: köszönjük szépen, kapitányasszonynak nem tudom van e kiegészítenivalója.  
 
Dr. Koncz Gabriella:  
A Körmendi Rendőrkapitányság a 2015-ös évet nagyon jól teljesítette annak ellenére, hogy 
mekkora terhet rótt ránk a migráció. 
Januárban, februárban a koszovói helyzet borzolta a kedélyeket, nyáron a szerb-magyar 
határra kellett az erőinket, eszközeinket átcsoportosítani. Szeptemberben először Körmenden, 
később pedig Szentgotthárdon sátortábort létesítettek, a kapitányság 62 településén így több 
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ezer harmadik országbeli állampolgár jelent meg. 
Büszke vagyok rá, hogy közbiztonsági deficit nem alakult ki a kapitányság területén.  
Örömmel tudok arról beszámolni, hogy minden területen csökkenő eredményeket tudtunk 
produkálni.  
A regisztrált bűncselekmények száma 10 %-kal csökkent, viszont a nyomozás hatékonysága 
10 %-kal nőtt. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is 10 %-os csökkenést 
mutat, ott viszont 25 %-kal nagyobb felderítési hatékonyágot tudunk felmutatni. 
El kell ismerni, hogy az utazóbűnözés nagy terhet ró a kapitányságra.    
Országos szinten az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma növekedett. A 
bűnözők kihasználják az idősek elesett állapotát, különböző fondorlattal bejutnak a lakásba és 
ott megpróbálják őket kifosztani.  
Kábítószer termesztés, kereskedelem és fogyasztás is van. Túlnőttük a marihuánát, és 
megjelentek a dizájner drogok. Kemény harcot vívunk a terjesztőkkel szemben, jó 
eredményeket tudunk produkálni.  
A tavalyi évben is folytattuk a lakosság biztonságérzetét növeli és javító intézkedéseinket, úgy 
látjuk, hogy a lakosság körében is elég népszerű. Tudtuk növelni a közterületi óraszámokat.  
Azt gondolom, hogy ezen kimagasló eredményekhez nem csak a rendőrkapitányság ill. a két 
őrs munkatársai járultak hozzá, hanem az egész kapitánysághoz tartozó lakosság és az 
idelátogatók jogkövető magatartása.  
 
14:48 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre. 
 
Huszár Gábor: a 90-es évektől kezdődőn problémát okoz a kábítószer, de azt sem szabad 
elfelejtünk, hogy korábban az embercsempészet is jelentős volt a környéken.  
 
Szalainé Kiss Edina: szeretném elmondani, hogy a lakosok biztonságban érzik magukat, 
köszönjük a rendőrők munkáját. Nagyon jó a kapcsolat az egész gárdával. 
 
Lábodi Gábor: a rendőrség hierarchián alapuló szervezet. Az éves közterületi jelenlét 
országosan 5 %-os csökkenést mutat, a déli határszakaszra vezénylés miatt. 
Viszont országosan a közterületen elkövetett bűncselekmények száma növekedést mutat, a 
kettő között van összefüggés.  
Az illegális migráció kihatott az országos belső bűnözésre is. 
Sajnálatos módon a rendőrségnek kell ellátni a határőrségi feladatokat is. 
A déli határon szolgáló rendőrök méltatlank körülméynek között teljesítettek szolgálatot.  
A szentgotthárdi rendőrőrs tevékenysége kiemelkedő, a viszonyunk pozitív.  
Kritikaként még meg szeretném említeni még az 525 darab traffiapxot, mely szintén rendőri 
erőket von el a közterületekről. Mindenki tudja ebben az országban, hogy pénzbehajtásról 
szól, hiszen a központi költségvetésben külön tételként szerepel a bírságok begyűjtése. 
A szociális otthon lakói egyre nagyobb problémát okoznak városunkban.  
 
Labritz Béla:  Szentgotthárd a téma, nem pedig a déli határon történtek.  
Részt vettem a polgárőrség 25 éves jubileumán, szeretném kiemelni az ő szerepüket is. Több 
támogatásra, több emberre lenne szükség.   
 
Dr. Koncz Gabriella:  
A Körmendi Rendőrkapitányság területén nem csökkent a közterületi jelenlét.  
A kiküldetésben résztvevők parancsnokait mindig beszámoltattam, nekem negatív 
visszajelzések nem érkeztek. A mi embereink nem az interneten látható körülmények között 
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szolgáltak. Munkatársaink mindenhol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 
Visszautasítom, hogy behajtó szervezet lennénk, jogszabályban meghatározott feladatainkat 
végezzük. Szolgálunk és védünk! 
A szociális otthon témája mindig felvetődik, és azt kértem polgármester úrtól, hogy ha 
bármilyen jogsértés történik, jelezzék felénk. Tudom, hogy vannak bolti lopások, de ha nem 
jelzik felénk, nem tudjuk megindítani az eljárást.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

78/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2015. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2015. 
évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal 

2015. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért 
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni minden érintett 
szervezet munkáját. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 



12 

 

Huszár Gábor: átadom a szót alpolgármester úrnak.  
 
15:12 órakor Huszár Gábor távozott a teremből, átadta Labritz Béla alpolgármesternek az 
ülés vezetését. 
 
Labritz Béla:  erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: városunkban régóta Idősügyi Tanács, mely rendszeresen tárgyalja az 
időseket érintő témákat, rendszeresen kikérjük a véleményüket. Évente négyszer ülnek, 
nagyon kritikusan és mélyrehatóan tárgyalják a témákat. 
Ezúton is szeretném megköszönni a tanács tagjainak tevékenységét. 
 
Labritz Béla:  amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

79/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárd 
Város Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi 
Tanács tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett 
tevékenységükért.  
 
Határidő: a határozat közlésére: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Labritz Béla:  mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.   
 
Somorjainé D. Zsuzsanna ismerteti Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló jelentését a 
zárszámadásról. 
 
15: 18 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe.  
 
Huszár Gábor: a pénzügyi iroda munkatársaink szeretném megköszönni a zárszámadás 
összeállításako végzett munkájukat.  
 
Kovács Márta Mária:  pénzügyi bizottságnak véleményeznie kell a zárszámadást, ezt 
szeretném ismertetni.  
Ismerteti a Pénzügyi és Városüzemeltetési és Jogi Bizottság zárszámadás véleményezését.  
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Dr. Haragh László:  a szakmai rész értékelését megtette a jogi bizottság, de szeretném 
megköszönni a pénzügyi iroda precíz munkáját, és segítőkészségét. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 
rendeletalkotás! 
 

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

80/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi éves ellenőrzési 
jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 .(IV.28.)  önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról. 
 

II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság a civil referens ajánlását javasolja támogatni. 
 
Kovács Márta Mária:  egy kis videót szeretnék bemutatni, a Szentgotthárdi Fotóklub sárvári 
szerepléséről. A Sárvári TV felvételéből láthattunk részletet. 
 
 
Labritz Béla:  javasolnám, hogy minden testületi ülésen mutassuk be egy-egy civil 
szervezetet. 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

81/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 
terhére a 
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a.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi Antal Népdalkör székesfehérvári 
fellépésének finanszírozására irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget 
a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

b.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 100 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. június 15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. július 31.  
 

c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Anyák napi program 
szervezésére irányuló kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2016. június 15-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtani. 
 

d.) Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület évfordulós program szervezésére és az Országos 
Polgárőr Napon való részvételre irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

e.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 110. évfordulós programjának 
szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. július 15.  
 

f.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület Rába-völgyi Nemzetközi Kerékpáros 
Találkozó szervezésére irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 
Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. július 31.  
 

g.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete nagycenki kirándulás szervezésére 
irányuló kérelmét 115 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

h.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szlovákiai kerékpárosok 
vendégül látására irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. július 31.  
 

i.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak beszerzésére 
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

j.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  gyermeknapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 135 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

k.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub sárvári kiállításának finanszírozására 
irányuló kérelmét 72 548 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2015. június 30.  
 

l.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére irányuló 
kérelmét 235 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 15-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  

 
m.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet 
részére.  
Elszámolási határidő: 2016. július 31.  
 

n.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör évfordulós programjának 
szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
május 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. június 30.  
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
2./ Napirendi pont: 
Elismerés adományozása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja bruttó 150 000 Ft-tal 
kiegészítve. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

82/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrsön 
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dolgozók közül két személy Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő  jutalmazásához 
bruttó 150 000 Ft támogatást biztosít. 
Támogatás fedezete: tartalék keret. 
 
Határidő: 2016. május 4. 
Felelős :   Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Tekepálya vezérlőpult javítás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Az erőforrás bizottságnak volt 
némi kiegészítése. 
 
Dr. Haragh László: természetesen a mi bizottságunk is javasolja a javítást, de úgy 
gondoljuk, hogy a közel 1300 Eurós kár jelentős, az előző bérlőt kérjük megkeresni és 
felszólítani a kár megtérítésére. 
 
Huszár Gábor: a múlt testületi ülésen 28 percig hallgattuk az előző bérlő vélt sérelmeit.  
Többek között ez a kár is vezetett ahhoz, hogy felmondtuk vele a szerződést. 
Jövő hétvégén a magyar válogatott is nálunk játszik, a panel javítása emiatt sürgős. 
 
Virányi Balázs: ezt a költséget mindenképp nekünk kell viselni?  
Mert a költségvetés tárgyalásakor nem beszéltünk a sportlétesítmények üzemeltetésére szánt 
keretnél tartalékról. 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: a konténerek bérleti díját egész évre terveztük, de elkészült az 
öltöző, abból tudnánk finanszírozni. 
 
Virányi Balázs: és az biztosan elég lesz erre? 
 
Huszár Gábor: biztosan. Már említettem, a tekeválogatottak miatt nem tehetjük meg, hogy 
nem javítjuk meg. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Haragh elnök úr javaslata mellett nem siklanék el.  
A felelőst felelősségre kell vonni, egyébként ez szerepelt a szerződésben is, így a 
követelésünket érvényesítenünk is kell. . 
 
Huszár Gábor:  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

83/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képező szentgotthárdi tekepálya vezérlőpultjának megjavításához 1340 EURO-t biztosít a 
sportlétesítmény üzemeltetési keret terhére. Egyúttal elrendeli a kár megtéríttetését a kár  
keletkezésének idején a tekézőben érvényes  bérleti szerződés szerint a kárért felelősséggel 
tartozó bérlővel szemben.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
4./ Napirendi pont: 
Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, mindegyik a 2 év mellett döntött. 
 
Virányi Balázs: bizottsági ülésen már elmondtam, hogy a jövőben azzal is számolni kell, 
hogy ebben a rendszerben is változások lesznek. 
 
Dr. Sütő Ferenc: az összeget egyben kell kifizetni, vagy két részletben? 
 
Huszár Gábor: egy összegben kell fizetnünk. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

84/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csákányi László Filmszínház 
digitális vetítéstechnikája (Solaria CP2220)  garancia kiterjesztését 2 évre meghosszabbítja 
és az ehhez szükséges 5092 EURO-t biztosítja a tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme ( TAO önrész ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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Huszár Gábor: költségvetésünkben különítettünk el TAO önrészre fedezetet, számítunk más 
klubtól is hasonló igényre. 
 
Kovács Márta Mária:  korábban már elmondtuk, de most újra elmondom, kérünk minden 
civil szervezetet, hogy már a pályázat beadásakor egyeztessen az önkormányzattal, pláne 
akkor ha a pályázathoz nekünk is hozzá kell járulni.  
Mert akkor a költségvetésben tervezni tudjuk. 
 
Dr. Haragh László: tudtommal az igényt már a költségvetés összeállításakor is jelezték. 
 
Huszár Gábor: ettől függetlenül nem baj ha bent marad a határozatban elnök asszony 
javaslata. 
 
Szalainé Kiss Edina: azt gondolom a pályázat elemeiről sem ártana a jövőben egyeztetni. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

85/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE Labdarúgó 
Szakosztály kérelmét támogatja és 1 234 582 forintot biztosít a támogatási kérelemben 
szereplő feladatok megvalósítására a tartalék (egyéb szervezetek pályázati önrésze) terhére, 
azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 
- a Szakosztály a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 
 
Felhívja a  sportszervezetek figyelmét, hogy  a jövőben a városi önkormányzat 
költségvetésének összeállításakor jelezzék amennyiben úgy pályáznak támogatásra, hogy a 
szükséges önrészt az önkormányzattól kérik. A most adott támogatással pontosan el kell 
számolni. 
 
Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
6./ Napirendi pont: 
Felügyeleti ellenőrzés ( SZEOB Játékvár Óvoda ) 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfgoadásra javasolja.  
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

86/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvodája 
„Felügyeleti ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 
 
7./ Napirendi pont: 
A beszerzési szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. 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. 
 

87/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény  hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló Szabályzatot az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
     Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
8./ Napirendi pont: 
„Tudományos és Technológiai Park” – TTP létrehozása Szentgotthárdon. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
El kell mondanom, hogy az osztrák oldali ipari park is rendelkezik ilyen címmel. 
 
Dr. Haragh László: kitűnő lehetőségnek tartom, de milyen sikerrel vállalják az átminősítés 
lebonyolítását? 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy fogalmazzuk bele a határozatba, hogy 3 hónap alatt 
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elkészítik a teljes dokumentációt, és engedélyeztetik is a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari 
Park tanácsánál is. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

88/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tudományos és Technológiai 
Park” kategória elnyerésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, azzal kapcsolatban a 
következő döntést hozza: 

A Képviselő-testület a szentgotthárdi ipari park Tudományos és Technológiai Parkká 
alakításával az előterjesztés szerint egyetért. A cím elnyerésére irányuló pályázat teljes 
körű elkészítésével, benyújtásával és a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Park 
tanácsánál történő engedélyeztetésével; az IPE ZEIS és DAIA projekthez csatlakozás 
dokumentációjának elkészítésével, továbbá a szentgotthárdi Ipari Park III. ütemre 
vonatkozó bővítési folyamat komplex dokumentációjának elkészítésével megbízza az 
Ipari-, Tudományos-,  Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületet. A megbízási 
díjra 4.732.000.- Ft +ÁFA összeget különít el. A Képviselő – testület  a fent felsorolt 
feladatok elvégzésére irányuló szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
9./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét a 

szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
10./ Napirendi pont: 
A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
11./ Napirendi pont: 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
12./ Napirendi pont: 
Belterületbe vonás ( Alessia 2004 Kft. , 9921 Vasalja 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 19.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. 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. 
 

89/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete kezdeményezi  a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0284/36 hrsz-ú, 289 
m2 területű, kivett vízmosás megnevezésű külterületi ingatlan belterületbe vonását, s annak 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 
 
13./ Napirendi pont: 
Sztg. 3980/5 hrsz-ú Autóbusz váró ügye. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 20. számú melléklet 



22 

 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. 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. 

 
90/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
       Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  a szentgotthárdi 

3980/5 hrsz-ú, kivett autóbusz váró megnevezésű, 47 m2 alapterületű ingatlan 200 000 - 
Ft áron történő megvásárlásához. Forrás: tartalék keret 
E vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
Az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladata 
és annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az Önkormányzatot terheli. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 
14./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem ( Kósa Károly ). 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,   
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Véleményem szerint inkább ne értékesítsük, hiszen mi is ki tudnánk alakítani építési telket. 
 
Virányi Balázs: azt is mérlegelnünk kell, hogy mekkora beruházással járhat a telek 
kialakítása. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

91/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 802 hrsz-ú, 393  

      m2 alapterületű, beépítetlen területt megnevezésű  1/1 arányban az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére érkezet ajánlatról egyelőre nem dönt. Elrendeli, 
hogy  meg kell vizsgálni a  területen lévő önkormányzati telkekből építési telkek 
kialakításának lehetőségét azzal, hogy a következő hónapban ezt a kérdést újból elő kell 
terjeszteni.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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15./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ). 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
A könyv szerinti értékhez képest néhány tízezer forintnyi eltérés van. 
 
Szalainé Kiss Edina: törvényesen járunk el, ha nem a könyvszerinti értéket fogadjuk el? 
 
Huszár Gábor: az ajánlat felfelé tér el, nem kevesebbet ajánlottak.  
Annyira kis részünk van benne, nem hiszem, hogy érdemes vitatkozni az egészről.  
 
Virányi Balázs: védett természeti területekről van szó, ezek hasznosításával kapcsolatban 
szigorú szabályozás van, számunkra az értékesítés a legjobb megoldás. 
 
Labritz Béla:  a rengeteg tulajdonossal rendelkező területeket az állam felvásárolja, annak 
érdekében, hogy a területek ne legyen elhanyagolva. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

92/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő  
külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló 
4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 
meghirdeti eladásra az Őrségi Nemzeti Park által megajánlott vételár: 
 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. május 12. 
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék 
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 
Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 
az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat 
nélkül visszafizetésre kerül.  

Település hrsz Terület 
(ha) 

AK M űv.ág Tul. 
részarány 

Önkorm. 
területe 
(ha) 

Eladási 
ár 
(Ft) 

Szentgotthárd 0705/9 4,6082 10,71 erdő,rét 
és út 

24/72 1,5361 1.193.500 

Szentgotthárd 0707/16 4,0206 8,44 erdő, út 2880/7920 1,4620 1.372.900 
Szentgotthárd 0696/10 1,3549 2,85 erdő 1500/3732 0,5446 400.800 
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A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. májusi testületi ülés. 
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését 
követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon 
belül egy összegben kell megfizetni.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján 
az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve 
ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
16/ Napirendi pont: 
A termelői piac, üzlethelyiségek. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és mindkettő a tovább hirdetés mellett döntött. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

93/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 
található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 és 11,65 m2 területű 
üzlethelyiségeket bérbeadásra a helyben szokásos módon a Panon Lapok Társaságánál 
meghirdeti. 
Az üzlethelyiségek önálló (víz és villany) almérőkkel rendelkeznek, a helyiségek fűtése 
elektromos fűtőpanellel történik. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  
bármely  üzlethelyiség esetén: 2500 - Ft/m2/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  
A pályázat beérkezésének határideje folyamatos 
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 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 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. 
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A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 
pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 
Amennyiben bérleti ajánlat 2016.09.10-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  
 
Határidő: a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
17./ Napirendi pont: 
A Gotthard-Therm Kft. 2015. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.  
Ügyvezető asszony jelezte, hogy szeretne a témához szólni, erről szavazás következik.  
 
A képvsielő – testület 9 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót. 
 
Dr. Simon Margit:  a Felügyelő Bizottság elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen, de 
szívesen eljön egy következő alkalommal.  
 
Huszár Gábor: könyvvizsgáló asszony is szeretne a témához szólni, erről is szavazás 
következik. 
 
A képvsielő – testület 9 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót. 
 
Csuka Gyuláné: a kft. beszámolóját a számviteli törvénynek és a számviteli alapelveknek 
megfelelően állította össze. A kft. minden eszközt felhasználta annak érdekében, hogy a 
gazdálkodása kedvezőbben alakuljon. Az elmúlt időszakhoz képest üzemi eredménye 23 
millió Ft-tal javult, reméljük a jövőben is kedvező lesz a hotellal való együttműködés.  
Megállapítottam, hogy a beszámoló valós összegeket tartalmaz. 
A mérleg szerinti veszteség nagy része a kötvény árfolyamához kapcsolódik.  
Szeretném tisztázni, hogy a számviteli törvény egyértelműen arról rendelkezik, hogy a 
gazdasági társaságok devizahitelét kötelezően át kell értékelni.  
Az átértékelésnek két módja van, vagy egy lépésben vagy az elszámolt árfolyamveszteség 
elhatárolásával. 
 
Huszár Gábor: bizottsági ülésen ez felmerült. 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném megköszönni a fürdő vezetésének és dolgozóinak 
munkáját, hogy kitartottak a nehéz időszakban.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a 2-3. pontokról. 
 

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

94/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 
jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint  a 69 900 eFt + 322 520 eFt = 
392 420 eFt összegnek tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. 
Ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági 
bejegyzéshez szükséges előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 
A jegyzett tőke emelés forrása:  

- A Gothard Therm Kft részére 2015-2016. évben biztosított 70 000 e/Ft vissza nem 
térített tagi kölcsön összegéből 100 e/Ft. 

A tőketartalék forrása: 
- A Gotthard Therm Kft részére 2015-2016. évben biztosított, a jegyzett tőke emelés 

után fennmaradó 69 900 eFt vissza nem térített tagi kölcsön összege és  
- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből 

322 520 eFt 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2015. 
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2015. évi 
392 321  ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató 
 
16:33 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 16:34 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Labritz Béla:  Lábodi Gábor képviselőtársammal küzdünk egy szentgotthárdi cég Rába 
szennyezése kapcsán.  
Az elmúlt hetekben megjelent egy cikk a Vas Népében a város légszennyezettsége kapcsán. 
Még aznap felvettem a kapcsolatot a mérőrendszer kiépítőjével. Időnként ezen berendezéseket 
tesztelik és különböző káros anyagokat a szondához engednek.  
Ezen eredmények az interneten követhetőek, ezt felkapták az újságírók. 
Szentgotthárd levegője kiváló, természetesen téli időszakban előfordulhatnak kiugró adatok. 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a berendezés egy forgalmas út mellett található, így ha 
nagyobb a kamionforgalom, akkor egyes értékek megnövekednek.   
Minden ilyen hírrel óvatosan kell bánnunk. 
 
Lábodi Gábor: a ligeti játszóteret sokan használják, az ivóvízvételi lehetőségre igény lenne.   
A liget melletti parkolóban, az Arany János Iskola felőli részen egy elég nagy gödör található, 
esőzések után bokáig áll benne a víz. Meg kellene vizsgálni, hogy bazalttal fel lehetne e 
tölteni.  
A Lipa Hotel kijáratával szembeni lakó jelezte, hogy a buszok rendszeresen letapossák az 
árok szélét, az árok így tisztíthatatlanná válik.  
 
Kovács Márta Mária:  ezúton is szeretném felhívni a rábafüzesi lakosok figyelmét, hogy 
közeledik a lomtalanítás. A városrészi képviselők szívesen összegyűjtik a veszélyes 
hulladékokat, amennyiben igény lesz rá, és jelzik a lakosok előre.  
Szeretnék mindenkit meghívni a májusfaállításra, mely április 30-án 18.00 órakor lesz. Május 
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1-én pedig a Civil Nap kerül megrendezésre.  
 
Dömötör Sándor: tavaly szeptember óta várunk arra, hogy elkészüljön a második rábafüzesi 
buszmegálló. Mikor fog megvalósulni? 
A hotel épületének ügye mindenki előtt ismert, de már a vakolat is omlik. Talán 
életveszélyessé kellene nyilvánítani. 
 
Huszár Gábor: Fekete úr, jövő héten valamelyik napra hívjuk ide a tulajdonost! Újabb 
büntetést is kilátásba kellene helyezni.  
 
Fekete Tamás: a beszerzési munkacsoport dönt, és elindulhat a kivitelezés.  
 
Dr. Haragh László: örömteli, hogy nemrégiben megjelent egy cikk, melyben azt írták, hogy 
a szentgotthárdi járás a legélhetőbb.  
A Kethelyi úton a barna háztól kifelé van egy elhagyott épület, ahol a fotótábla volt kint. 
Jelzálog miatt valamelyik bankhoz jutott az épület, omlik, romlik az állapota. Mit lehetne 
tenni, hogy ne omoljon tovább? 
A Duxler utca 13. előtt nem folyt el korábban az víz az árokban, úgy tudom a SZET 
Szentgotthárdi Kft. kiment megnézni, sikerült valamire jutni? 
 
Huszár Gábor: kérem elnök asszonyt, mondja el pontosan milyen cikkről van szó! 
 
Kovács Márta Mária:  a Világgazdaságnak cikke, arra alapozva, hogy 1000 lakosra vetítve 
mekkora a betelepülőszám, a legkedveltebb, a legélhetőbb városnak minősítették 
Szentgotthárdot és Sopront. 
 
Huszár Gábor:  tisztelettel kérem a jelenlévő média képviselőit, hogy ezekről is számoljanak 
be, ne csak a negatív hírekről.  
 
Virányi Balázs: hulladékudvar ügyében történt előrelépés? 
 
Labritz Béla:  ha rajtam múlna, már üzemelne. Szeptemberben lejár az 1 év, így a garanciát is 
elveszíti a társulás.  
Az Európai Unió a pályázatán sok – sok település indult, az üzemeltetésre holdingot hoztak 
létre. A holding felelőssége a legfelsőbb szintekig terjed, a holnding és az önkormányzat 
együtt fogja működtetni a hulladékudvart. Időpontot nem tudok mondani, bízunk benne, hogy 
még a tavasszal megnyit.  
 
Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.  
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:13 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


