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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-4/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-én            
12: 08 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 városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Kiss Éva a PKKE elnöke, 
    Lang Szabina a PKKE munkatársa, 
    dr. Simon Margit a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai  
    Egyesület elnöke, 
    Bíró Eszter és Völler Andrea a Szentgotthárd és Térsége  
    Turisztikai Egyesület munkatársai, 
    Czotter – Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft.  
    ügyvezetője, 
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Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
 
Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a „”Szentgotthárd Város Képviselő-
testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat.” ill. a „ Gayer Gyula Emlékplakett 
odaítélésére javaslattétel” című előterjesztéseket. 

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

 
18/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 
„”Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat „ ill. 
„Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére javaslattétel. „ 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: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. 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 / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2015.évben végzett 
tevékenységéről, valamint táékoztatás az Egyesület 2016. évi munkatervéről. Tájékoztató a 
2016. évi városi rendezvénytervről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Ifjúsági koncepció elfogadása. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Turisztikai fejlesztési projekttervek. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2016. évi munkaterve. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
4./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás iránti kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
A Kollégium elnevezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 



4 

 

 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító 
okiratának módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Pars Krisztián Olimpiai kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Huszár Gábor polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Hianz Tájház használati megállapodás. 
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 / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Legszebb konyhakertek program. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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14./ Napirendi pont: 
Magyarlak község településfejlesztési koncepció elkészítése, előzetes tájékoztató. 
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: 
Gongola Péter és társai tiltakozó beadványa. 
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: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
17./ Napirendi pont: 
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
18./ Napirendi pont: 
A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
20./ Napirendi pont: 
Területvásárlás- telekhatár rendezés ( Ropos Gábor ). 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
21./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter-Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 28. 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 / 
 
22./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 29. 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 / 
 
23./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
24./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 31. 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: polgármesteri beszámoló következik. 
Január 28-án Budapesten tárgyaltam a Sportcsarnok kapcsán, így a délutáni társulási ülésen 
Kovács Márta Mária képviselő asszony képviselte a várost. 
Január 29-án Polgár Tibort fogadtam az Interreg pályázattal kapcsolatban. 
Február 2-án a Vas megyei Vadászati szerv tagjait fogadtam Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral 
és dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel.  
Február 3-án rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság, ezután 
pedig a Képviselő-testület. Később a MAPI képviselőit fogadtam. Délután Sipos Gergővel, a 
Constructor Sipos Kft. ügyvezető igazgatójával találkoztam turisztikai projekt 
megvalósításával kapcsolatban. Ezután Szombathelyre utaztam, ahol a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság vezetőjével, Gaál Róberttel tárgyaltam. 
Február 4-én Szombathelyen Dr. Zágorhidi - Czigány Balázzsal találkoztam, majd 
ünnepélyes keretek között két oklevelet is átvehettem a Megyeházán, melyek szerint a 
ciszterek kolostora és a Nagyboldogasszony plébániatemplom Szentgotthárdon, valamint a 
szentgotthárdi csata emlékének hagyományápolása felkerült a vas megyei értékek közé. 
Délben az Opel Szentgotthárd Kft. új vezérigazgatóját Grzegorz Buchalt fogadtam, ezután 
Budapestre utaztam, ahol az Opel 25. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson vettem 
részt. 
 
12:11 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre. 
 
Február 5-én Lendvára utaztam több képviselőtársammal és intézményvezetővel együtt, 
ünnepélyes keretek között testvérvárosi megállapodást kötöttünk a településsel. 
Szombathelyen, a Megyeházán tartották az Opel volt vezérigazgatójának, Solt Tamásnak a 
búcsúztatóját, ahol Labritz Béla alpolgármester úr adta át Solt Tamásnak munkája 
elismeréseként a polgármesteri díszoklevelet.  
Február 6-án az Alpokalja Kupa döntőjén vettem részt. 
Február 9-én tartotta a Színházban a nyugdíjas klub a farsangi ünnepségét, ahol Labritz Béla 
alpolgármester úr képviselt. 
Február 11-én egész nap megbeszéléseim voltak. 
Február 12-én Rimfel Ferenc atyát fogadtam, majd a délelőtt folyamán Dr. Csáky Imre 
címertörténésszel tárgyaltam. Ezután a Szlovén Kultúra Napja alkalmából rendezett iskolai 
előadást tekintettem meg. 
Február 13-án Farkasfán rendezett farsangi ünnepségre mentem. 
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Február 14-én a Szlovén Kultúra Napja alkalmából a Hotel Lipában tartott ünnepségen 
voltam, ahol Dusan Snoj a Szlovén Köztársaság volt főkonzulját polgármesteri díszoklevélben 
részesítettem. 
Február 15-én Szentgotthárdi Ipari Park Kft.-vel kapcsolatban Gyökös Gergővel és Czotter-
Szukics Mónikával tárgyaltam. Utána TDM-mel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt, 
majd Dr. Boris Jesih főkonzul urat fogadtam. Ezután a Szentgotthárd c. újsággal kapcsolatos 
egyeztetésen voltam, később Szentgyörgyvári Róbertet fogadtam a Szombathelyi Szakképző 
Centrumtól. 
Február 16-án garázssorral kapcsolatos egyeztetésen vettem rész, majd Király Ádámmal a 
Gotthárd Therme & Conference ügyvezető igazgatójával látogattuk meg a Dr. Ferenczy 
Valériát a Szentgotthárdi Rehabilitációs Kórház vezetőjét. Utána a CESCI Workshop 
elnevezésű rendezvényére, amelyet a Refektóriumban tartottak. Délután Szánta Lajos 
professzor urat fogadtam. 
Február 17-én Szombathelyre mentem a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelő 
rendezvényére. 
Február 18-án Kiss Balázzsal egyeztettem a MAPI-tól, majd Paukovits Helmuttal és Wilhelm 
Thomasszal, Jennersdorf polgármesterével tárgyaltam. A délelőtt folyamán fogadtam Ágh 
Ernőnét a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, aki Dr. Orbán István járási 
hivatalvezető úrral tette tiszteletét. Ezután Holdosi Dániellel, Dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel, valamint Papp Bálint pályázati 
ügyintézővel tárgyaltam TOP pályázatok kapcsán. 
Február 18-án a Színházban tartott Hagyományőrző Rendezvényen Labritz Béla 
alpolgármester mondott beszédet. 
Február 22-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság. 
Február 23-án délelőtt a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, délután az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tartotta ülését. 
Február 24-én a Refektóriumban rendezési tervekkel kapcsolatos, a Robert Leeb-teremben 
pedig Intézményvezetői egyeztetést tartottak. 
 
A város sportéletében a kezdetektől meghatározó szerepet tölt be a kézilabda. A helyi 
kézilabdának számos emblematikus figurája volt a hosszú évek során. Sajnálatos módon a 
februári hónap tragikus eseményeket hoztak a gotthárdi kézilabda életében. Elvesztettünk két 
korábban számos sikert elérő sportolót. 
Dömötör István (Ducsek) kézilabda pályafutása a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból indult 
1961-ben. Majd a Szentgotthárdi MSE kézilabda szakosztályában folytatta és itt is fejezte 
1986-ban pályafutását. Legnagyobb sikerei az Oldal József által vezetett csapattal az 1977-es 
és 1980-as megyei bajnoki cím. A kézilabdánál aktivitása, rátermettsége, sportszakmai tudása, 
felkészültsége és emberi hozzáállása megalapozta szakmai tekintélyét. Közel 16 éves 
pályafutása során Szentgotthárd sportjának ő is egy meghatározó egyéniségévé vált, a 
városban szerették, tisztelték, nyitott, barátságos, segítőkészségével. 
Luthár Lajos (Puci) szintén meghatározó alakja a gotthárdi kézilabdának. A pályafutásuknak 
közös szakaszai is voltak, Luthár Lajos szintén részese volt az 1977-es és 1980-as sikereknek. 
1986-ban szétvált a kézilabda csapat és megalakult az ÁFÉSZ SE, mely 1988-ban megnyerte 
a megyei bajnokságot illetve az NB II-es osztályozót így kiharcolta a magasabb osztályban 
való indulás jogát. Luthár Lajos legnagyobb sikere a korábban említett megyei bajnoki címek 
mellett az 1992-93-as NB II-es ezüstérem volt. Aktív pályafutása után továbbra is a kézilabda 
mellett tevékenykedett, segített ahol csak tudott, az öregfiúk gárda oszlopos tagja volt. 
Sportpályafutása töretlen volt, az ifjúságnak példát mutatott, a gotthárdi szurkolók nagy 
kedvence, sok-sok gólja rengeteg győzelemre vitte a csapatot. 



9 

 

Emléküket megőrizzük! 
 
Lábodi Gábor: február közepén ülésezett a Vas Megyei Közgyűlés is. Szó volt a Megyei 
Értéktárról, a tavaly elkészült színvonalas kiadványról, idén az év második felében 
szeretnének hasonló kiadványt készíteni.  
A Vas Megyei Önkormányzat megállapodási szerződést kötött a Muravidéki Magyar 
Önkormányzattal. 
A Megyi Közgyűlés elindult egy pályázaton is, melynek címe „Kerékpározás a vasfüggöny 
mentén”, ez összekapcsolható lenne a mi pályázatunkkal is. 
A migrációs is szóba került, a Megyei Önkormányzat is elutasította a kvótarendszer 
bevezetését.   
Tudomásunkra juttot, hogy az osztrák fél Heiligenkreuz-ot ismét beléptetőpontnak nevezte 
meg, ill. országunk dél határát folyamatosan ostromolják a migránsok.  
Szeretném kérdezni polgármester urat, hogy tud e arról bármit, hogy mi a 
Belügyminisztérium terve Szentgotthárddal? 
 
Huszár Gábor: nam kaptunk információt sem a Belgyüminisztériumtól, sem a Rendőrségtől. 
Az osztrák fél beléptetőpont kijelölése nem újdonság, korábban is Heiligenkreuzban volt ilyen 
pont.  
Elfelejtettem mondani, hogy meg van a megállapodás erről az épületről, a saját házunkban 
ülünk. Jelentős vagyon került ezzel a város birtokába. 
 
Dömötör Sándor: említeésre került az Alpokalja Kupa, ezúton is gratulálnék minden 
sikerhez, sajnos idén is voltak sportszerűtlen játékosok, akik nem méltók arra, hogy a 
felsorolásban őket megemlítsük. 
Gondolok itt arra, hogy egyesek szándékosan rongálták meg az egyik intézményünk öltözőjét, 
másik esetben pedig az egyik vendéglátó helyiségben is kárt okoztak.  
Szeretném kérni, hogy ezen személyeket tiltsák el jövőben a részvételtől.  
 
Huszár Gábor: évekkel ezelőtt volt már arra példa, hogy a versenybizottság egy évre eltiltott 
sportolót. Én javasolni fogom a szervező bizottságnak, hogy hosszabb eltiltást kapjanak.  
 
Dr. Haragh László: a pályázati tájékoztatóban szerepel a Hősök szobárnak felújítása 
Kethelyen. Március 31-ig el tud készülni a beruházás? 
 
Fekete Tamás: mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkészüljön határidőre a 
beurházás. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

19/2016. 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  
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Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. 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 megtárgyalta, lényegében elfogadásra javaoslják. 
Néhány apróbb kiegészítést javasoltak, ezeket a szavazásnál majd összegezve fogom feltenni. 
 
Kovács Márta Mária:  lényegében már harmadik körben tárgyalunk a költségvetésről. 
Megpróbálom összefoglalni bizottságunk véleményét. 
A költségvetés összeállításánál fő szempont volt az egyensúlyi költségvetés összeállítása, 
hisz működési hiány nem tervezhető. Cél az önkormányzat vagyonának megőrzése és 
gyarapítása, az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és a szolgáltatási színvonal 
megtartása, továbbvitele. A kiadások között kiemelt szerepet kapott a hátrányos helyzetűek 
támogatása, a város rászoruló lakosságának szociális segítése. 
Az önkormányzatnak 2016. évben a kötelezően vállalt feladatainak  ellátása mellett, jelentős 
önkéntes  feladatot lát el. Biztosítja város az egészségügyi szakellátását, az óvodai és 
bölcsődei ellátását, gondozási hálózat és családsegítő szolgálat, továbbá, oktatási intézmények 
működtetését. Forrást biztosít a közművelődési intézmények működtetésére, támogatja 
sportlétesítmények építését és működtetését. 
 
 Szentgotthárd  Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételének és kiadásainak 
főösszege 2 946 244 000 forint.  
 
Szentgotthárd  Város Önkormányzata  az idei költségvetésében az intézmények működtetését 
az általuk tervezett összegben  1 573 087 000 forinttal szerepelteti. Jelentős, 879 368 000 
forint összeget fordítunk  fejlesztésre, tartalékba  76 820 000 forint összeg került, 
kölcsönnyújtásra  és hitel  visszafizetésére 416 969 000 forint a tervezett összeg.  
 
A kiadások fedezetéül bérleti díjak, szolgáltatási bevételek 259 011 000 forint ,  helyi adó 
bevételek 1 673 499 000  forint, ingatlan értékesítés (telek) 12 000 000 forint, pályázati 
támogatás 341 652 000 forint összegben szerepelnek a költségvetésben.  
Az intézmények vonatkozásában szervezeti változás az óvodában történt, ahol a csoportok 
száma eggyel csökkent. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége járási szintre 
bővült, a Városi Gondozási Központ jogszabályi előírás miatt, egy gondozóra jutó ellátottak 
számának csökkenése miatt,  2 fő  létszám fejlesztést igényelt. Az EFI iroda fenntartási 
kötelezettsége 25 millió forint többletfinanszírozást igényel.  
A költségvetés bevételei fedezetül szolgálnak  jelentős összegű  beruházásnak és 
fejlesztéseknek: máriaújfalui szennyvízhálózat kiépítése 451 101 000 forint, sportöltöző 
vizesblokk építés 30 000 000 forint, vízrendezés 60 000 000 forint, útépítés 73 000 000 forint, 
3 db lakás vásárlása 22 610 000 forint, oktatási intézményi felújításra 60 000 000 forint, 
városrészi kultúrházra 28 000 000 forint, térinformatikai rendszerre 19 000 000 forint, 
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pályázati önrész 25 000 000  forint összegben, tervezési keret 32 000 000 forint. Kisebb 
beruházások további  80 millió forint összegben valósulhatnak meg. 
.  
A kötelező feladatok ellátása mellett, jelentős az önként vállalt feladatok ellátása, ezzel is 
hozzájárulva a város lakosságának minél sokrétűbb, színvonalasabb szolgáltatáshoz való 
jutásához.  Önként vállalt feladatokra a költségvetésben 408 666 000 Ft működési kiadás (14 
%), 409 906 000 Ft felhalmozási kiadás szerepel (14 %). Tehát az önként vállalt feladatok 
összességében a költségvetés 28 %-át jelentik. A kötelező feladatok finanszírozása 72 %-ot 
tesznek ki a város költségvetésében. 
 
Az önkormányzat 2016. évben is fontos feladatának tartja színvonalas,kulturális programok 
megvalósulását, a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, ezért jelentős 
összeget biztosít kultúrára, sportra és  civil szervezetek támogatására.  
2016. évi költségvetésbe 73 millió Ft működési tartalékot képeztünk. Ez az összeg már, 
részben konkrét kiadásokkal terhelt, úgymint Civil Alap 5 millió Ft-os keretösszegben, 
rendezvénykeret plusz 1 millió Ft-os összegben, kisebb pályázati önrészek 6 millió Ft, 
fúvósok és énekkar egyenruha költsége 1,2 millió Ft.   
A Gotthárd-Therm Kft kötvényéhez kapcsolódó kezességvállalásból adódó kötelezettség 
330 500 000 Ft összegben került tervezésre.  A fürdő tekintetében a Képviselő-testület 
többszörösen kinyilvánította szándékát a működtetés fenntartása kérdésében. Ennek 
érdekében a költségvetésben 70 millió forint kölcsön összeget terveztünk a fürdő részére 
átadni, ami később akár befektetésként is funkcionálhat. 
 
Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 2 946 244 000  Ft-ban, a 
kiadási főösszeget  2 946 244 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján 
érvényesült az a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében 
működési forráshiány nem tervezhető, ennek megfelelően költségvetésünk egyensúlya 
biztosított. 
 
A város vezetése elkötelezett a színvonalas szolgáltatások biztosítása tekintetében, ezért 
teremtett a 2016. évi költségvetésbe fedezetet az intézmények működtetésére és   
jelentős régen várt beruházásokra.  
 
A 2016. évi önkormányzati feladatok ellátásának folyamatossága érdekében bizottságunk 
elfogadásra javasolja Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetét, mely felelős gazdálkodással képes biztosítani az intézmények zavartalan 
működését. Továbbra is szükség van az intézmények részéről az ésszerű és takarékos 
gazdálkodásra, az önkormányzat részéről a kifizetések kontrolljára. A fegyelmezett 
gazdálkodás garanciát jelent a hitelezőink számára és biztosíték a város fizetőképességének 
megtartásában.   
 
Az elmúlt évek megfontolt gazdálkodása, az erős pénzügyi kontrol biztosítja, hogy 2016. év 
sikeres év lesz, költségvetésünk  bizakodásra adhat okot  és megalapozza  a stabil 
működésünket.   
 
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
Szentgotthárd Város 2016. évi költségvetésének az előkészítő munkáiban részt vettek, 
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rendelet-tervezet elkészítésében közreműködtek, konstruktív együttműködésükkel segítették a 
tervezési folyamatot és szakértelmükkel hozzájárultak, hogy elfogadásra alkalmas 
költségvetés álljon a Képviselő-testület előtt.  
 
 
Virányi Balázs: a megelőző időszakban már minden fontos javaslatunkat megtettük.  
Utólag még több igény is érkezett, egyik ebből a máriaújfalui sportegyesületé. Bizottságunk 
egyöntetű véleménye, hogy majd a sportpénzek elosztásánál ezt az egyesületet is támogatni 
kellene. Hiszen ott is fiatalok sportolnak. 
A másik ilyen az Evangélikus Egyházközség kérelme, szeretnénk azt is valamilyen mértékben 
támogatni.  
 
Dr. Haragh László: elfogadásra javasoljuk a költségvetési rendeletet. 
Csupán két címkézést javasolt bizottságunk, javasoljuk a sporttámogatási keretet megemelni 
500 000 Ft-tal, a PKKE támogatását is javasolnánk 890 000 Ft mértékben.  
Bizottságunk is megköszöni a hivatal munkáját, a pénzügyi iroda tevékenységét. 
 
Huszár Gábor: azt el kell mondanom, hogy a PKKE kérelme utólag érkezett, ill. az 
Evangélikus Egyházközséget javasoljuk 350 000 Ft-tal támogatni, ez a teljes bekerülési 
költség 10 %-a. 
  
Kovács Márta Mária:  bizottságunk is javasolja támogatni az utólag érkezett kérelmeket a 
tartalék keret terhére. Az Evangélikus Egyházközséget mindenképp javasolnánk támogatni és 
a PKKE-t is. 
A ciszter sírmelék felújítására megpróbálunk pályázati forrást találni, a zárszámadás után 
visszatérünk még rá. 
A SZET Kft. részére 90 millió Ft-ot terveztünk, az a bizottságunk javaslata, hogy 2016-ra 
évre vonatkozó üzleti tervének benyújtásáig ne történjen kifizetés a kft. részére.  
A Máriaújfalu SE kapcsán majd döntsön az illetékes bizottság. 
 
Huszár Gábor: az nem kérdés, hogy jogos e a SZET Kft. igénye, azért kérjük az üzleti tervet, 
hogy láthassuk, hogy a támogatást a kft. milyen formán kívánja felhasználni.  
 
Lábodi Gábor: a hivatal remekül összerakta a költségvetést. 99%-ban egyet is tudok vele 
érteni, de 1 %-val nem. Emiatt tartozkodni fogok majd a szavazásnál is.  
236 millió Ft-os elvonásban részesülünk, adóerősségünk miatt. Nem tartom korrektnek, hogy 
a jól működő önkormányzatokat a kormányzat ilyen szinten bünteti, míg a másik oldalon 
felesleges beruházásokra költ. 
 
Huszár Gábor: 2001 óta részesülünk ebben az elvonásban.  
 
Lábodi Gábor: igaz, hogy ez korábbi törvény, de a jelenlegi kormányzat ennek változtatására 
is tehetett volna javaslatot. 
 
Labritz Béla:  korábban Pohán Miklós kollégám mindig elmondta, hogy „borotvaélen táncoló 
költségvetés” van előttünk. Most sem szabad elengednünk magunkat, mert nem akkor kell 
spórolnunk mikor nincs, hanem amikor van.  
Arra kérek mindenkit, hogy fegyelmezetten tartsuk be költségvetésünket, törődjünk sokkal 
többet a városrészekkel.   
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Huszár Gábor: néhány számot én is kiemelnék. 
879 368 000 Ft-ot terveztünk fejlesztésekre. 76 millió Ft-ot helyeztünk tartalékbe. Jelentős 
összeget jelent a hiteltörlesztés.  
Az elmúlt évekhez képest jelentős fejlődést tapasztalhatunk majd a következő időszakban, 
hiszen a megyei TOP-os pályázatokból a Szentgotthárd és környékére fordítandó összeg 
csaknem 1,2 milliárd Ft.  
Ezen összegből már idén is tudunk forráshoz jutni pályázatokon keresztül.  
Az Arany János Iskola és a Gimnázium teljes enegetikai felújítása megtörténhet, hasonlóan a 
Széchenyi Iskolához.  
A TOP-os forrásokból meg kell valósítani az Ipari Park II. ütemének teljes befejezését, és el 
kell indítani az Ipari Park III. ütemét. 
A városrészi kultúrházakra még ennyit sosem fordítottunk, több, mint 20 millió Ft-ról 
beszélünk. 
 
Dömötör Sándor: a költségvetést elfogadom, de néhány észrevételt tennék. 
Kevésnek tartom az útfelújításra szánt 73 millió Ft-ot, remélhetőleg ez növelhető lesz a 
jövőben. Van arról információnk, hogy a közútkezelőhöz tartozó utak megújulnak e a 
jövőben? Gondolok elsősorban a Kossuth Lajos utcára, a Hunyadi utcára. A Rába hídtól a 
buszmegállóig tartozó szakasz a mi kezelésünkben van, amennyiben mi azt felújítanánk, 
joggal kérhetnénk, hogy a temetőig csinálják meg az utat. 
Ugyanez vonatkozik a Kossuth Lajos utcára, melyen az utóbbi időben megnövekedett a 
forgalom. 
 
Huszár Gábor: egyeztettem a Közútkezelő vezetőjével, rákérdeztem arra is, hogy hol van a 
két évvel ezelőtt megígért beruházás, melynek során a kettős körforgalomtól megújult volna 
az út a vasúti átjáróig. Azt mondta, hogy minden erővel rajta vannak, de én cserét ajánlottam, 
mert a Hunyadi út felújítása jelenleg előrébbvaló. 
 Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A Képviselő-testület  az 1-2. pontokat 8 igen – 1 tart. , a 3. pontban megfogalmazott 
javaslatokat 9 igen -0 nem arányú szavazással elfogadta. 

 
20/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére 
tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegeit a 2. számú melléklet (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint 
határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. alapján 2016. évben adósságot 
keletkeztető ügylethez : nyújt be előzetes adatszolgáltatást. Mértéke: 
200 millió forint. 
 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetéshez a következő módosításokat javasolja:  

 evangélikus egyházközösség kérelmét 350 000 Ft –tal kívánja támogatni 
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 a PKKE kérelmét 890 000 Ft-tal kívánja támogatni 
 a versenysportra adható támogatási keret emelését 4 500 000 Ft-ra 
 a ciszter síremlék felújítására vissza kell térni a zárszámadás után 
 a SZET Szentgotthárdi Kft. nyújtsa be március végéig a 2016. évre vonatkozó üzleti 

tervét, ennek hiányában április 1-től nem történhet kifizetés a társaság részére 
 a Máriaújfalui SE kérelme a sportegyesületek támogatásának elosztásánál legyen 

elbírálva 
 
Határidő : azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 
 

A képviselő-testület 8 igen – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről. 
 

3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2015.évben végzett 
tevékenységéről, valamint táékoztatás az Egyesület 2016. évi munkatervéről. Tájékoztató a 
2016. évi városi rendezvénytervről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.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. 
 
Virányi Balázs: a mozi beszámolójában nem látunk gazdálkodási adatokat, de ezt a SZET 
Szentgotthárdi Kft. beszámolójában látni fogjuk. A szakmai munka összességében kiváló. 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kapcsán leírt adaok véleményem szerint nem pontosak. 
Korábban módosítva lett a megállapodás azon része, mely a finanszírozás tartalmi elemeivel 
foglalkozik.  
Nem szerencsés a leírt összehasonlítás.  
 
Dr. Haragh László: a napirendi pont a moziról is szól, ahol hosszú éveken keresztül 
tevékenykedett Talabér Ernő. Az ő munkáját kiemelte bizottságunk. 
A Pannon Kapunál régóta probléma a hőszigeteletlen ajtó, ígéretet kaptunk a műszaki 
osztálytól, hogy augusztusig megcsinálják. 
 
Szalainé Kiss Edina: nem ttudok egyetérteni Virányi képviselő úrral. 
Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy 2010 végén az együttműködési megállapodáshoz 
mérten több, mint 12 millió Ft-tal fizetett ki kevesebbet az önkormányzat az egyesület felé az 
alapfinanszírozásra.  
Nem szeretnék abba belemenni, hogy most hol tart az egyesület finanszírozása, milyen módon 
lett támogatva. De alapműködésre kapott több, mint 34 millió Ft-ot, céltámogatásként több, 
mint 8 millió Ft-ot. Ezeken kívül másfajta támogatásban is részesült. 
Ha remekül működik az egyesület, ilyen finanszírozás mellett, miért nem sikerült a Régióhős 
tartozás egy részét sem rendeznie?  
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Korábban több feladatot látott el az egyesület, olyanokat is, amiket nem tartalmazott az 
együttműködési megállapodás. 
Korábban felsőfokú szakirányú végzettségű emberek dolgoztak az egyesületnél, akkor 
jelentős pályázati forrásokat is meg tudott mozgatni a szervezet. Támogatva voltak a civil 
szervezetek, egyes művészeti csoportok. 
A Művelődési Házat magára hagyta az egyesület, a látógatóközpontot szintén. 
A PKKE munkaszervezete egy kis helyiségbe van bezsúfolva, a művészeti csoportok igényeit 
nem tudja kielégíteni. Korábban idegenforgalmi feladatokat is ellátott az egyesület, jelenleg 
erre külön szervezetet van.  
 
Virányi Balázs: jelen előterjesztés a 2015. évről szól. Nem hiszem, hogy lenne értelme 
felemlegetni a múltat. 
 
Kovács Márta Mária:  az együttműködési megállapodásban leírtakat az egyesület mindig 
teljesíti. Valóban megbízza az önkormányzat plusz feladatokkal a szervezetet, azok 
finanszírozását is biztosítja.  
Kérdezném Szalainé Kiss Edina képviselőtársamat, hogy amikor átadta az egyesületet volt 
hiány vagy nem? 
 
Szalainé Kiss Edina: amikor átadtam nem volt ekkora mértékű a hiány.  
Nem akartam parttalan vitába belemenni, nem hiszem, hogy nekem magyarázkodnom kellene. 
Az Egyesület által leadott beszámolóban le van írva, hogy a munkaszervezetből négy ember 
ment el. Ez nem igaz, mert öt. Ez 2015. év adata, talán elgondolkodtató.  
Az elmúlt évben nem fizetett ki tartozást a szervezet, annak ellenére, hogy emelt 
támogatásban részesül.  
Az elnök alapvető információkkal nincs tisztában, azt írja, hogy 24 szervezet, intézmény 
számára biztosítja ingyenesen a Színházat, aztán a felsorolásban még a saját művészeti 
csoportjait is szerepelteti. Beleveszi az Efi irodát, aki sosem ingyenesen veszi igénybe a 
Színházat. 
A mérlege nem a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, ahnem annak, hogy az önkormányzat 
milyen mértékben támogatja az egyesületet..  
 
Huszár Gábor: a megvalósult rendezvények, programok a kulturális élet fellendítését 
szolgálták.  
 
Lábodi Gábor: a decemberi belső ellenőri jelentés sok esetben szabálytalanságokat tárt fel, 
ezzel kapcsolatban történt intézkedés? 
Korábban már volt arra példa, hogy az önkormányzat kijelentette, hogy nem ért egyet az 
elnök személyével.  
 
Huszár Gábor:  Megygőződésem, hogy az egyesület jól működik, nincsenek hiányosságokk. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  a következő arányban szavazta meg az egyes pontokat:  
1. 9 igen – 0 nem  
2. 8 igen – 1 nem 
3. 9 igen – 0 nem 
4. 9 igen – 0 nem 
5. 9 igen – 0 nem 
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21/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervéről szóló beszámolót az 1. 
számú melléklet szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy: 

- a színház öltözőinek és hozzá tartozó vizesblokkok felújítására költségbecslést 
kell előterjeszteni a 2016. márciusi testületi ülésre. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős :   Huszár Gábor polgármester 
                 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
                 felelősként megnevezett szervezetek  

 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2015. évi beszámolóját az Előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Kiss Éva elnök  

 
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2016. évi munkatervét az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
megismerte és jóváhagyja. 
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kiss Éva elnök  

 
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Városi 

Rendezvénytervet megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 
rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Hivatal felé. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : városi programszervező szervezetek 

 
5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László 

Filmszínház 2015. évi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 
Egyetért azzal, hogy a beszámolóban felvetett beruházást igénylő feladatokat el kell 
végezni – javasolja ehhez pályázati források keresését.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : Czotter – Szukics Mónika ügyvezető 
                 Huszár Gábor polgármester 
                 Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 
4./ Napirendi pont: 
Ifjúsági koncepció elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 7. 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. 
 
Dr. Haragh László: javasoljuk, hogy a nemzetiségek ifjúsági csoportjaival is vegyék fel a 
kapcsolatot. 
 
Dr. Sütő Ferenc: tájékoztatnám a testületet, hogy az ifjúsági tanács megtárgyalta a 
koncepciót, elfogadásra javasolja. A tanács tagjaival beszéltünk már arról, hogy szeretnénk 
együttműködési megállapodásokat is kötni. Egyrészt a Rábavidéki Szlovén Ifjúsági 
Egyesülettel, a német nemzetiség területén nem tudok egyesületről, de a nemzetiséggel is 
felvesszük a kapcsolatot. Gondolkodunk továbbá generációk közti együttműködésben is.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs más hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

22/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város Ifjúsági 
koncepciója és cselekvési terve 2015-2020” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint elfogadja, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által végzett 
tevékenységek is kerüljenek említésre.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Turisztikai fejlesztési projekttervek. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
 
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Virányi Balázs: a mi bizottságunk kezdeményezte korábban, hogy a TDM munkaszervezete 
kerüljön meghívásra. A találkozó megtörtént, hosszasan beszélgettünk a problémákról. 
Arra jutottunk, hogy a TDM egészítse ki a projektterv adatbázist, ill. írásban jelezze, hogy 
milyen problémái vannak a kommunikációval, de úgy, hogy a megoldást is javasoljon. 
Mindemellett próbáltuk ismét elmagyararázni, hogy mit várunk el a szervezettől, szeretnénk 
ha szakmai szervezetként ő tevékenykedne a turisztika területén. 
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Huszár Gábor: erre már tettünk lépéseket, havonta össze fogunk ülni egyeztetni.  
 
Dr. Haragh László: szeretném kérni, hogy a jövőben minden turisztikával kapcsolatos 
egyeztetésre legyen a TDM meghívva. Akár páláyzatokról van szó, akár rendezvényekről.  
 
Huszár Gábor: ilyenről én is tudok, ezen változtatunk a jövőben.  
 
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy a TDM által elkészített projektadatbázis kevés.  
A hétvégén küldött levelében többek között pedig azt írja a szervezet, hogy a Refektórium 
felújítása nem képze turisztikai vonzerőt. Ezzel egyáltalán nem értek egyet.  
 
Szalainé Kiss Edina: úgy gondolom, hogy a bizottsági ülésen kifejtettem álláspontomat. A 
TDM-től várjunk el, hogy ezen a területen a szakmai feladatokat elvégezze.  
Szeretném kérni a TOURINFORM iroda dolgozóitól, hogy ismerjék meg Szentgotthárd 
városát és a térséget.  
Huszár Gábor: ebben általánosságban igaza van képviselő asszonynak. 
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy a TDM-et civil emberek képviselik. Vállalkozók, 
szállásadók és mindenki, aki a turisztikából próbálna megélni. Az szerencsés, hogy a fürdő 
helyet tudott biztosítani a szervezetnek, és elvállalta a vezetését. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 7 igen – 2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

23/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület (TDM) által elkészített turisztikai fejlesztési projektterv dokumentumot 
(Turisztikai projektterv – adatbázis) megismerte, azzal kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket 
teszi: 

- felkéri a TDM szervezetet, hogy az általa elküldött anyagot az egyeztetéseknek 
megfelelően egészítse ki  

Felkéri a TDM elnökét a dokumentum folyamatos pontosítására, bővítésére azzal, hogy ennek 
alakulásáról negyedévente tájékoztatást kér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM elnök 
 
2./ Napirendi pont: 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2016. évi munkaterve. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van kiegészítés? 
 
Virányi Balázs: nem hiszem, hogy szerencsés a villanyszerelési munkákat belevenni a 
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határozatba hiszen az jelentős tételt jelent. 
 
Huszár Gábor: nem beszélünk pénzről, csak arról, hogy segítsük az intézményt. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

24/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum 2016. évi munkatervét megismerte, azt az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:  

- felkéri a SZET Szentgotthárdi KFT-t, hogy a múzeum emeleti termeinek átalakítása 
során a villanyszerelés, festés, karbantartási munkák elvégzésében és a mozgáskorlátozott 
lift üzemelésének biztosításával segítse az intézményt. 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Molnár Piroska igazgató 
 
3./ Napirendi pont: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

25/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadásra javasolja a 
fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás számára. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
     Uhor Anita intézményvezető 
 
4./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás iránti kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. 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: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

26/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az Előterjesztés 1 sz. Melléklete szerint 
megismerte és jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentum egységes 
szerkezetbe foglalását készítse el. 

 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
                 Dr. Klósz Beáta intézményvezető 
 
5./ Napirendi pont: 
A Kollégium elnevezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

27/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a szentgotthárdi Kollégium 
(Szentgotthárd, Hunyadi út 27.) tulajdonosa és működtetője kezdeményezi a fenntartó 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy a Kollégium intézmény a továbbiakban a 
Dr. Vargha Gábor nevet viselje tekintettel arra, hogy Dr. Vargha Gábor (1859-1948) a XX. 
század első évtizedeiben politikai, gazdasági és kulturális területen egyaránt sokat tett 
Szentgotthárd fejlődésért.. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
6./ Napirendi pont: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 
szavazás következik.  
 

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

28/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata elindítsa az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatának folyamatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. 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. 
 

29/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 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 Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal  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 Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzat     alaptevékenységének kormányzati funkcióit az Előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint fogadja el. A felsorolás a továbbiakban a Szervezeti és Működési 
Szabályzat    függelékeként található. 
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       Határidő: azonnal 
       Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 
 
8./ Napirendi pont: 
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító 
okiratának módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Kovács Márta Mária:  2016. március 15-t követően csak az alapítványok működhetnek, 
melyek módosítáják alapszabályzatukat.  
Országosan 83 000 civil szervezetből 53 000 ezt nem tette meg, valószínűleg emiatt 
törvénymódosítás lesz.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

30/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megye és Szombathely 
Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító okiratának módosítását az 
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
9./ Napirendi pont: 
Pars Krisztián Olimpiai kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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, javasolja támogatni a kérelmet. Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

31/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pars Krisztián olimpiai 
felkészüléséhez 1.000.000,- Ft támogatást biztosít ( a tagjai sorában tudó sportegyesület 
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számára ) azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 
továbbá a Támogatott Szentgotthárdot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin 
támogatóként megjeleníti. A támogatási szerződés megkötése a sportolóval mint 
magánszeméllyel vagy az őt soraiban tudó sportegyesülettel történjen attól függően, hogy 
anyagilag összességében melyik a kedvezőbb. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 
10./ Napirendi pont: 
A 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. 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. 
 

32/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 2014. évi ellenőrzések 
utóellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéseket megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja.  
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
 
11./ Napirendi pont: 
Huszár Gábor polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Az ütemtervhez képest némileg módosulnak a napok, 2016. március 4-én, 2016. március 16-
tól 2016. március 18-ig és 2016. március 24-én vennék ki szabadságot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

33/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 
2016. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor részére a 2015. 
évről áthozott, 2016. február 29. napjáig ki nem vett/ adott 5 nap szabadságát az 1. sz. 
mellékletben foglalt szabadságolási ütemterv alapján 2016. március 4-én, 2016. március 16-
tól 2016. március 18-ig és 2016. március 24-én kiadja. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Labritz Béla alpolgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
12./ Napirendi pont: 
Hianz Tájház használati megállapodás. 
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 / 
 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

34/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú, 
természetben  9970 Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti  1473 m2 területű, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlannal kapcsolatosan a következő döntést 
hozza: az ingatlanon álló lakó- és gazdasági épületet    „ hianz tájház” kialakítása céljából a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes részére ingyenes használatba 
adja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti használati szerződéssel  és felhatalmazza 
annak aláírására Huszár Gábor polgármestert. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
13./ Napirendi pont: 
Legszebb konyhakertek program. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
Virányi Balázs: annyi javaslata volt bizottságunknak, hogy a határozatban Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság szerepeljen Önkormányzati Külkapcsolatok és Erőforrások 
Bizottság helyett. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

35/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016-ban 
Szentgotthárd bekapcsolódik a “ A legszebb konyhakertek” programba. Felkéri az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottságot, hogy a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon” 
(Zöld Szentgotthárd) program keretében létrehozott Zöld Szentgotthárd Mozgalom 
beindításával szervezze meg a Legszebb konyhakertek program szentgotthárdi végrehajtását.   

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Virányi Balázs Eszközkezelő Önk. Biz. Elnöke 
 
14./ Napirendi pont: 
Magyarlak község településfejlesztési koncepció elkészítése, előzetes tájékoztató. 
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 elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 
következik. 
 

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

36/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Szentgotthárd 
Város Önkormányzata  a magyarlaki településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló 
tervekkel nem rendelkezik. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 
magyarlaki településfejlesztési koncepció elfogadását megelőző véleményezési eljárás  
további szakaszaiban részt kíván venni.        
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
15./ Napirendi pont: 
Gongola Péter és társai tiltakozó beadványa. 
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, mindkettő azt javasolta, hogy vizsgáljuk meg annak 
lehetőségét, hogy a falusias lakóterület területfelhasználást meg lehet e változtatni 
kertvárosiasra. 
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Mi annyit tudunk tenni, hogy kezdeményezzük ezt a tervezőknél. De a tejcsarnoktól a 
focipályáig eső részen semmiképp sem lehet ezt megváltoztatni.  
Úgy gondoljuk, hogy a nyugat felé eső részen minden lakó kapjon tájékoztatást ill. kérdőívet 
arról, hogy milyen kötelezettségekkel járhat a besorolás megváltoztatása. 
Ha a lakosság ezt visszaküldi, továbbítjuk a településszerkezeti tervet készítők felé.  
 
Labritz Béla:  81 aláírás van az íven, mi ezt tiszteletben tartjuk és foglalkozunk vele. A 
testület nem dönt ilyen kérdésben, ezért született a javaslat.  
Ha kertvárosias besorolást kap a terület, csirke, disznó tartására szolgáló újabb épületet nem 
lehet majd építeni.  
Természetesen a már meglévő gazdaságok, szerzett jog alapján működhetnek továbbra is. 
Jelen pillanatban mi nem tudjuk megakadályozni a telep létrehozását. 
 
Lábodi Gábor: szerintem senki sem szeretne sertéstelep mellett élni, elmondtam a bizottsági 
ülésen is, hogy egyetlen ember üzleti érdeke nem írhatja felül a lakók jogait.  
 
Huszár Gábor: az igazsághoz hozzátartozik, hogy szentgotthárdiak érdeke az is, hogy friss 
húshoz juthassanak. 
Úgy gondolom, hogy a lakosság tájékoztatásának mindenképp meg kell történnie levél 
formájában. Döntsenek az ott élők. 
 
Szalainé Kiss Edina: a mi bizottságunk nem tárgyalta a témát.  
Teljes mértékben egyeértek azzal, hogy tájékoztassuk a lakosságot, de nem gondolom, hogy a 
döntést teljes mértékben át kellene hárítani. 
A lakók számára megnyugtató garancia lesz a döntésük? Mindenképp meg tudják akadályozni 
a sertéstelep létrehozását? 
 
Huszár Gábor: a falusias besorolás megváltoztatására van lehetőség, de csak a pataktól 
nyugatra eső részen, a pusztai városrészen. 
A változtatást úgy tudjuk megtenni, az elkövetkezendő tíz évre elfogadandó 
településszerkezeti tervünkben megváltoztatjuk. De ehhez kell az ott élők felhatalmazása. 
Nincs más jogi lehetőségünk, ha minden előírásnak megfelel a terv, a jelenlegi szabályozás 
szerint a hivatalnak ki kell adnia az engedélyt. 
 
Virányi Balázs: tudnánk támogatni a lakóövezeti besorolás megváltoztatását, de rengeteg 
hozadékkal is jár a folyamat. Lehet, hogy 10 év múlva ugyanitt ülnének a lakosok és kérnék, 
hogy változtassuk vissza a besorolást. 
Mi bizottságunknak volt a javaslata, hogy tájékoztassuk a lakosságot, és mindezek mellett 
még kérdezzük meg a vállalkozót is, hogy ténylegesen mit is szeretne csinálni.  
 
Lábodi Gábor: ha mgváltoztatjuk a besorolást, akkor szerzett jog alapján a régi sertéstelep 
tovább üzemelhet. Ez a szerzett jog a lakosságra nem érvényes? Gondolok itt azokra, akik 1-2 
sertést tartanak, vagy tyúkokat. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: úgy gondolom, hogy a szerzett jog mindenkire vonatkozik, akik most 
állatot tart, az a továbbiakban is tarthat. 
 
Huszár Gábor: most még nem döntenénk a változtatásról.  
De hallgassuk meg az itt ülőket. 
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányban megadja a szót. 
 
1. Vendég: én csak tegnap értesültem arról, hogy csak ez az egy megoldás van a testület 
kezében. 
Lehet, hogy mindenki ellen fogok most beszélni, de nem szeretném, ha megváltozna a 
besorolás, Tótfalu maradjon Tótfalu. Pláne, hogy nem vagyunk tisztában a szerzett joggal, 
kire érvényes, kire nem.  
Arról nem is beszélve, hogy mondjuk lehet, hogy aki most nem tart állatot 5 év múlva 
szeretne. 
Azt pedig ki bizonyítja vagy ki írja össze, hogy most van tyúkólam, van melléképület a 
traktornak. Ez plusz munkát is jelente. 
 
Arról még semmilyen információt nem kaptunk, hogy mivel járna az új besorolás. 
Nem akarom elhinni, hogy egy beruházás megakadályozása miatt, x embernek az életet 
kellene megváltoztatni.  
 
Huszár Gábor: ezért született a javaslat, hogy küldjünk ki tájékoztatót a besorolásokról. 
 
1. Vendég: én ezt nem érzem segítségnek.  
 
Labritz Béla:  az igazsághoz hozzátartozik, hogy a testület korábban már jóváhagyta a 
telekegyesítést. Igazából mi csak tudomásul vettük a szándékát. 
 
1. Vendég: de ilyen nincsen, biztosan van más lehetőség is. 
 
Virányi Balázs: nem ez az egy lehetőség van, ezért kellene meghallgatnunk a vállalkozót is. 
Mert információk fényében lehetne arról dönteni, hogy érdemes e meglépni az övezetváltást. 
 
1. Vendég: hány évre szól a döntés? 
 
Huszár Gábor: 10 évre szól. 
 
1. Vendég: hogyan döntsünk 10 évre, ha azt sem tudjuk mi lesz 5 év múlva. 
 
Virányi Balázs: most nem döntünk a témában, nem köteleződünk el semmilyen irányba.  
 
Huszár Gábor: A jelen állapot szerint az engedélyt ki kell adni. Természetesen az enegedélyt 
meg lehet fellebbezni.  
Ezen kívül a bizottságok azt javasolják, hogy tájékoztassuk a lakosságot a besorolásról. 
 
1. Vendég: és mikor érvényes a döntésünk? Hány nyilatkozat kell ahhoz, hogy 
megváltoztassuk a besorolást? 
Dr. Dancsecs Zsolt: ez egy lakossági megkeresés lesz, ezt jogszabály nem szabályozza. 
Jogos a kérdés, a részleteket nekünk kell kitalálni  
 
2. Vendég: tudomásom szerint ez a telepet először Szakonyfalu határában próbálták 
megcsinálni. A szakonyfalui képviselő testület elutasította ezt a tervet. Felajánlottak a 
vállalkozónak egy területet Szakonyfalu és Alsószölnök között, a vállalkozó nem fogadta el.  
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Azzal indokolta a testület a döntését, hogy lakóövezet mellé nem szeretnének ilyen telepet. 
A felvetéssel kapcsolatban engem érdekelne, hogy a kertvárosias besorolás csak belterületre 
vonatkozik e? Gondolom igen.  
A telep viszont külterületen épülne meg. 
Tudomásom szerint tartalékterületként is szerepel, hiszen majd a jövőben szeretnék 
belterületté nyilvánítani. Úgy gondolom, ezen a vonalon is el lehetne indulni. 
 
Huszár Gábor: több probléma is van az érintett területen, mert a nagyvízi meder egészen a 
patakig húzódik. Ha megépül a szakonyfalui elágágazótól az árvízvédelmi töltés, onnantól a 
déli irányba eső területek mind belterületbe vonhatóak lesznek. Ezért tartalékterületek.  
De a töltés megépültéig építési engedélyt erre a területre kiadni nem lehet. 
 
2. Vendég: akkor gazdasági épületre sem lehetne kiadni engedélyt. 
És a kertvárosias besoroláshoz kül és belterület is tartozik? 
 
Huszár Gábor: szerintem igen.  
A falusias besorolás miatt most is csak 50 sertésre kaphat engedélyt. 
 
Labritz Béla:  amikor a másik sertéstelep épült ki tiltakozott? 
 
3. Vendég: a jelenlévők közül én vagyok az egyetlen, aki már ott lakott a régi telep 
létesítésekor is. Akkor senki sem tudott az építésről, egyébként az is úgy indult, hogy 1-2 
sertést fognak tartani. Fokozatosan fejlesztették a telepet. 
 
Szalainé Kiss Edina: véleményem szerint a lakosság tájákoztatásával párhuzamosan 
tárgyalhatnánk a vállalkozóval esetleges csereterületről is. 
 
3. Vendég: szomorú, hogy 2016-ban arról kell vitázni, hogy a lakóházak közé ilyen telepet 
engedjünk vagy ne.  
Senki sem tiltakozik a falusias állattartás ellen, az én szomszédomban is tartottak 2-3 sertést, 
azzal nem is volt semmi problémám.  
A meglévő teleppel már nem tudunk mit csinálni, de újat nem szeretnénk.  
 
Huszár Gábor: a meglévőt is lehetne korlátozni.  
Tudomásom szerint azona részen az önkormányzatnak nincsen területet, amit csereterületként 
fel tudnánk ajánlani. 
 
1. Vendég: mennyi 0-s terület lenne belterületbe vonva? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: igazából minden marad a régiben, ha megépül a töltés, akkor csak lesz 
lehetőség belterületbe vonásra. Automatikusan nem kerülnek bevonásra. 
 
1. Vendég: azért kérdeztem, mert a telep külterületen létesülne. 
 
Huszár Gábor: az engedély kiadása független attól, hogy kül vagy belterületről beszélünk. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás követekezik, a javaslatokkal együtt.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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37/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gongola Péter és társai által 
kezdeményezett aláírásgyűjtés kapcsán kezdeményezi, hogy Rábatótfalu városrészen az 
aláírásgyűjtő íven meghatározott területen a megbízott településtervező vizsgálja meg a 
készülő településrendezési tervek kapcsán a beépítésre szánt területen a  meglévő és tervezett 
falusias lakóterület terület felhasználás helyett más terület felhasználás milyen módon írható 
elő.    

 Az érintett lakóterületen lakókat tájékoztatni kell a falusias ill. kertvárosias besorolás 
kapcsán arról, hogy az milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár és lehetővé kell tenni, 
hogy azokra a megkérdezettek véleményt nyilváníthassanak március 15-ig 

 A vállalkozótól írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az állattartást milyen módon 
kívánja végezni, erről szintén tájékoztatni kell a lakosságot. 

 a testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vállalkozóval tárgyaljon 
csereterületről ill. más megoldásról 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
16/ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. 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 megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
17./ Napirendi pont: 
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 24. 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.  
 
Lábodi Gábor: nem lenne szerencsésebb a rendeletet akkor életbe léptetni, ha a Refektórium 
felújítása megtörtént? 
 
Huszár Gábor: most nagyon szép a Refektórium, míg a támogatási szerődés nincs aláírva, a 
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pályázat nem biztos. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

38/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárások egyes 
kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet által szabályozott anyakönyvi 
események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők kérik, akkor az eseményhez: 
gyertyát: bruttó 600 Ft / alkalom, 
anyakönyvi borítót: beszerzési áron 
biztosít. 
Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell 
megfizetni az anyakönyvi eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla 
ellenében. 
A Képviselő-testület jelen határozata meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
16/2012. számú Képviselő-testületi határozatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 ügyfelek tájékoztatásáért: anyakönyvvezetők 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
18./ Napirendi pont: 
A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 25. 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 megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletét 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 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. 
 

39/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monek Mónika földmérő 
mérnök által 78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról 
készült, Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú, 1200 m2 területű, értékesítésre meghirdetett kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant ajánlat hiányában nem értékesíti. 
A májusi testületi ülésre készüljön becslés arra vonatkozóan, hogy az érintett területen  hány 
építési telket milyen bekerülési költséggel lehetne kialakítani. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
20./ Napirendi pont: 
Területvásárlás- telekhatár rendezés ( Ropos Gábor ). 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, jogi bizottság lenne javaslata. 
 
Kovács Márta Mária:  önálló indítványom lenne. Önkormányzati terület kerülne cserére. A 
felajánlott terület jóval kisebb értékű, az árak vonatkozásában az lenne a javaslatom, hogy az 
általunk felajánlott terület az ingatlanbecslés szerinti áron legyen, míg a kapott terület 1000 
Ft/m2 áron kerüljön beszámításra. 
Javaslatom az lenne, hogy ne kérjük az összeget, hanem 60 m2-nyi lakóterületet kérjünk.  
 
Huszár Gábor: amennyiben ott társasház épülne. 
Virányi Balázs: erről nekünk nincsen információnk.  
 
Kovács Márta Mária:  amennyiben nem lakások épülnek, majd visszahozzuk az 
előterjesztést. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom ez korrekt javaslat.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: nem tudjuk, hogy társasház épül- e, ha igen, akkor milyen lakások 
kerülnek kialakításra. 
A költségvetésben terveztünk ingatlanértékesítést, ezt akkor abba nem számolhatjuk bele. 
 
Virányi Balázs: elviekben egyetértünk az értékesítéssel, de felajánljuk a lehetőséget, hogy 
lakóterülettel fizessen. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: lakást kiadni nagyon jó üzlet, de nem nekünk. Akkor éri meg, ha 
ténylegesen piaci alapon tudjuk kiadni. 
 
Fekete Tamás: a két ár különbözete 6 millió Ft körül van. Nem gondolom, hogy ez fedezi 
egy 60 m2-es lakás árát. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

40/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ropos Gábor 9985 
Felsőszölnök, Fő u. 4. sz. alatti lakossal (továbbiakban: kérelmező) történő értékarányos 
ingatlanrész-cseréhez az alábbiakban járul hozzá:  
Ropos Gábor szentgotthárdi 522/2 hrsz-ú ingatlanából Szentgotthárd Város tulajdonába 
átkerülő területrész nagysága kb. 726 m2, értéke 1500 Ft/m2. Az önkormányzat 
szentgotthárdi 475/4 és 403/102 hrsz-ú ingatlanából Ropos Gábor tulajdonába átkerülő 
területrészek nagysága összesen: kb. 1216 m2, értékük  5873 -Ft/m2. A telekhatár rendezési 
vázrajzok szerint meghatározott pontos területnagyságok alapján megállapított 
értékkülönbözetet Ropos Gábor köteles megfizetni az önkormányzat felé. 
A változási vázrajzok elkészítésének és szerződés szerinti földhivatali átvezetésének költsége 
50-50%-ban a kérelmező felet és az Önkormányzatot terheli. 
A kérelmezőnek a jelen határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról, hogy 
a fenti feltételek alapján továbbra is fenntartja a szerződéskötési szándékát. 
Amennyiben a területen értékesítésre szánt lakások épülnek a jövőben, akkor az 
önkormányzat a fentiek alapján kiszámított vételár pénzbeli megfizetése helyett  lakást kér – 
ennek részleteiről külön kell megállapodni.      
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
21./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter-Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 28. 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, elfogadásra javasolja. 
Szinte változatlan szereplőkkel van előttünk a lista. 
 
Kovács Márta Mária : sajnálatos, hogy nagymértékben nem változik a lista. Olvashatunk 
kilakoltatásról is, jó lenne ha nem jutnának el addig a lakók. 
Azt is megfontolnám, hogy közzétegyük e listát. 
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Huszár Gábor: eddig még nem tettük közzé. 
A gond az, hogy tényleg vannak olyan lakók, akik nem laknak a lakásban, vagy saját 
hibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe. 
 
Dömötör Sándor: ha kilakoltatunk valakit annak a lakhatását is nekünk kell megoldani. Ezt 
csak lakáscsere útján tudjuk megoldani, de nagy mozgásterünk nincsen. 
A Régióhős tartozókról is van előttünk kimutatás, de ez csak az önkormányzati lakásokra 
vonatkozik.  
 
Szalainé Kiss Edina: sokszor beszéltünk a témáról. A SZET Kft. –től nem várhatjuk el, hogy 
kiválogassa azokat, akik élethelyzetük miatt kerültek fel a listára.  
Ezt nekünk kell megtenni, ill. a Családsegítőtől kellene információt kérni. 
 
Lábodi Gábor: a NAV kérdezés nélkül közzéteszi a tartozók listáját, én is ezt tenném 
azokkal, akik nem hajlandóak semmilyen szinten az együttműködésre.   
 
Virányi Balázs: a Régióhős kapcsán el kell mondanom, hogy a lakók nem velünk hanem a 
Régióhővel vannak szerződésben, mindent megtesz a cég a tartozások behajtása érdekében.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

41/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség- víz-csatorna díj hátralékáról szóló Beszámolót 
megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
22./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 29. 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 bizottságunk elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

42/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  
 
Báger Teréz (szül.: Szentgotthárd, 1975.12.11. an.: Pránder Teréz) 9970 Szentgotthárd, 
Mártírok u. 2/B. I. em. 8. szám alatti lakos részére a szentgotthárdi 1298/1/A/11 hrsz-ú, 
természetben: 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 2/B. I. em. 8. szám alatti társasházi  
lakásingatlan megvásárlásához. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2015.03.24. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
23./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, és mindkettő azt javasolta, hogy az ötletpályázat 
lejártáig ne hirdessük a helyiségeket. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

43/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul veszi, hogy  az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt 
található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 132 m2 területű 
helyiségére nem érkezett pályázat. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - 
testülete a helyiséget is magába foglaló ingatlanra kiírt ötletpályázat beadási határidejéig a 
helyiségre újabb pályázatot nem ír ki.  
 
Határidő:   a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
24./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 31. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, több javaslat is született. 
Időközben jelezte egy vállalkozó, aki megvenné az üzletet, de olyan is, aki bérbe venné. 
A pályázati lehetőséggel is számolnunk kell. 
 
Szalainé Kiss Edina: látogatóközpont kialakítása kötelező eleme lenne a pályázatnak.  
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Amennyiben kiadjuk ezt az üzletet, a pályázat kapcsán kereshetünk másik helyet. 
 
Huszár Gábor: ezt természetesen mérlegelni fogjuk. 
Tudomásom szerint nem látogató központ kell, hanem valamilyen helyi termékeket 
forgalmazó üzlet. 
 
Kovács Márta Mária : úgy gondolom, hogy az előterjesztésben nem szerepel a pályázat, így 
cska a bérbeadásról tudunk dönteni.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: hosszú ideje próbáljuk kiadni a helyiséget, sikertelenül.  
A pályázat kapcsán biztosan tudnánk hasznosítani.  
 
Huszár Gábor: korábban arról már döntöttünk, hogy nem adjuk el csak bérbeadjuk. Most 
lenne bérlő. 
A TOP-os pályázatban tudnánk hasznosítani, akár vendéglátóhelyet is ki lehetne alakítani. 
 
Szalainé Kiss Edina: testületi határozat van arról, hogy idegenforgalmi tevékenységhez 
kapcsolódóan szeretnék a helyiséget hasznosítani.  
Arról is szó volt, hogy a fürdőben nem jó helyen van a TOURINFORM iroda, és szeretnénk a 
központba hozni.  
Nem gondolom, hogy haveri alapon oda kellene valakinek adni.  
 
Huszár Gábor: ezt határozottan visszautasítom, még nem is találkoztunk a bérlővel, 
telefonon jelezte csak szándékát.  
 
Dömötör Sándor: nem támogatom az eladást.   
 
Huszár Gábor: ezért nem is hoztuk ide az ajánlatot. Miután kiment a testületi anyag, 
jelentkezett egy vállalkozó, hogy szeretné megnézni. 
Ezzel párhuzamosan folyik a megyei TOP-os pályázat előkészítése. 
 
Virányi Balázs: az önkormányzatnak bevételre van szüksége, ezért jobb lenne, ha kiadnánk. 
Ha a pályázatban hasznosítjuk, költünk a felújításra, majd később a fenntartásre, bevételt sem 
termel.  
 
Huszár Gábor: nem láttuk még a páláyzati kiírást.  
Javasolnám, hogy hirdessük tovább. Ha nem lesz az elképzelésünknek megfelelő a bérlő 
ajánlata, nem kell elfogadnunk. 
 
Dr. Haragh László: úgy gondolom, hogy 1 hónapon semmi sem múlik, ne hirdessük most 
meg. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6 igen – 2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

44/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete tudomásul veszi, hogy a 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségre nem érkezett pályázat. Ezen ingatlan 
hasznosítására egyelőre nem ír ki pályázatot – legalább a kiírás alatt lévő,  az elképzelések 
szerint ezt az ingatlant is érintő idegenforgalmi tárgyú pályázat beadásáig/elbírálásáig.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
16:18 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 16:19 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: a katasztrófavédelem el akarja vinni az egyetlen olyan tűzoltóautót 
Körmendről, mely magasban mentésre is alkalmas. Azzal indokolták, hogy az utóbbi 4 évben  
52-szer vonult ki az autó, és csak 13 tűzeset volt ezidő alatt. 
Ha ezt az autót elviszik Szombathelyre, akkor növekedni fog a kivonulási idő.  
Úgy gondolom, hogy ez a térségben élők biztonságát ez befolyásolja, szeretném kérni 
polgármester urat, mindenképp tárgyaljon ezügyben.  
 
Dr. Haragh László: parkolási renddel kapcsolatban szeretnék szólni. Mióta bevezettük a  1 
órás parkolást a főtéren, a parkoló autók előszeretettel húzodnak be a Széll Kálmán tér 18. 
udvarába, ill. a Rákóczi útra. 
 
Fekete Tamás: ez ellen a társasháznak kellene lépnie.  
 
Huszár Gábor: az volt a célunk, hogy ne parkoljanak huzamosabb ideig a főtéren.  
A társasház lakóinak természetesen segítséget nyújtunk mindenben. 
 
Lábodi Gábor: a sporttelepen épül a sportöltöző, folynak a munkálatok. 
A tekepálya üzemeltetőjével viszont egyoldalúan fel lett mondva a bérleti szerződés. Ki fogja 
ezután a tekézőt üzemeltetni? Tudjuk, hogy a korábbi bérlő nagyon sok mindent megtett a 
pálya fenntartása érdekében. Méltatlannak találom a szerződésbontást. 
 
Huszár Gábor: a vállalkozó jelezte, hogy nem akarja tovább végezni az üzemeltetést. 
A tekeszakosztály vállalta a működtetést addig, míg nem találunk olyan bérlőt, aki 
megnyugtató garanciát ad a tekepálya biztonságos üzemeltetésére. 
 
Lábodi Gábor: erről nem volt tudomásom, a vállalkozótól csak a szerződés felmondás 
másolatát kaptak meg. 
Véleményem szerint néhány indok nem fedi a valóságot, például : „ a SZET Kft. ill. 
Szentgotthárd város polgármestere intézkedett ingyenes tüzifa oda szállításáról”. A bérlő 
álláspontja szerint neki kellett elmennie tüzifáért. 
 
Huszár Gábor: fel fogom olvasni a következő testületi ülésen azt a levelet, amit személyesen 
írtam az erdészetnek, hogy azonnali hatállyal szállítsanak tüzifát a tekézőhöz. 5 fok volt az 
épületben. Aa Schwarz Józsival. 
Úgy gondolom, hangolja a közvéleményt, pedig ő nem teljesített a szerződés feltételeit. 
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Nincs több hozzászólás, köszönöm szépen mindenki munkáját! 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:30 órakor 
bezárja.  
 
 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


