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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

416/2016. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én            

14: 10 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Kardosné Kovács Márta Mária, 

 Dömötör Sándor, 

 Dr.Haragh László, 

 Virányi Balázs, 

 Lábodi Gábor, 

 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, 

 

Távol vannak :  Labritz Béla alpolgármester, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    

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

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

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendi pontok közé a „Horváth 

Kristóf kérelme”  ill. „Tiltakozás betelepítési kvóta ellen” című előterjesztéseket. 
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő – testület a „A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása” ill. „Kitüntetési javaslat a 

Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra 2016. március 15.” című 

előterjesztéseket. 

 

 

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

 

1/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 

a „Horváth Kristóf kérelme”  ill. „Tiltakozás betelepítési kvóta ellen” című előterjesztéseket. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 

„A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói 

munkakörének ellátása” ill. „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által 

adományozható díjakra 2016. március 15.” 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 tervezete. 

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 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 

munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.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 / 
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4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról. Beszámoló a TDM 2015. 

évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2016. évi munkatervéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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: 

Közalapítványok alapító okiratainak módosítása. 

Előadó: Dr. Krajczár Róbert hatósági és koord. vezető, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Együttműködés Lendvával.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10. 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 / 

 

4./ Napirendi pont: 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjrendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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: 
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Helyi adórendelet elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

Ingatlan vásárlási kérelem Dr. Dancsecz Ferenc Sztg. 3974 hrsz. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

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

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

Kossuth L. úti, volt piac területén parkoló ügye. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

 

10./ Napirendi pont: 

A termelőipiac, üzlethelyiségek. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

11./ Napirendi pont: 

Horváth Kristóf kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

12./ Napirendi pont: 

Tiltakozás betelepítési kvóta ellen. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 
III. EGYEBEK 

 

 

 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   

határozatokról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1.számú melléklet 

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

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

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

   

Huszár Gábor: polgármesteri beszámoló következik. 

December 17-én Boldizsár Gáborral a Pawel Packing ügyvezetőjével találkoztam. Innen a 

Színházba mentem, ahol az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola karácsonyi 

műsorát tekintettem meg, később a szlovén állami fogadásra mentem a Hotel Lipába. 

December 18-án az Idősek Karácsonya alkalmából köszöntöttem az időseket a Színházban, 

majd az ezt követő gyertyagyújtáson vettem részt.  Ezzel az eseménnyel egy időben zajlott az 

új mentőállomás avatása, ahol Labritz Béla alpolgármester úr képviselte a várost. 

December 22-én tartotta a Gotthard Therm Kft. az év végi búcsúztatóját, amelyen Labritz 

Béla alpolgármester úr tette tiszteletét. 

December 23-án a műfüves labdarúgópálya avató ünnepségén vettem részt. 

December 28-án Schwartz Józseffel, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és Gaál Ákos sport- és 

ifjúsági ügyintézővel tárgyaltam a tekepályával kapcsolatban. 

Január 5-én Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral és a SZET Kft. munkatársaival tárgyaltam, 

később Hírnök Józseffel a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnökével találkoztam. 

Január 6-án az Őrség Határok Nélkül Egyesület elnökségi ülésén, valamint közgyűlésén dr. 

Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető képviselt. 

Január 7-én Bakos Ágnest fogadtam a Vas Népe szerkesztőségétől, majd Bangó Ernőt a 

máriaújfalusi szennyvízprojekttel kapcsolatban. 

Január 8-án Dr. Kohuth Viktorral a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójával találkoztam 

Szombathelyen, majd este a Szent Márton Emlékév megnyitóján vettem részt. 

Január 9-én Budapestre és Dobogókőre utaztam. 

Január 11-én  Körmenden Bognár Zoltánnal építész úrral találkoztam, majd Bodnár Tamással 

a Család Barát Fürdő programmal kapcsolatban, utána City-cooperation megbeszélésre 

mentem. 

Január 12-én lakásügyekkel kapcsolatos megbeszélésen voltam Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

úrral, majd délután a közétkeztetési megbeszélésen a Robert Leeb teremben, utána Tóth 

Ferencet a Zalaegerszegi Pedagógiai és Oktatási Központ főosztályvezetőjét fogadtam. 

Január 13-án Interreg konferencián voltam Szombathelyen, délután a temető karbantartási 

valamint pályázati megbeszélésre mentem. 
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Január 14-én reggel a Vörömarty Mihály Gimnáziumba mentem, majd költségvetési 

megbeszélésen vettem részt a Robert Leeb teremben. Utána a Hotel Lipába mentem, ahol egy 

határon átnyúló pályázati megbeszélésen vettem részt Papp Bálint pályázati ügyintézővel 

együtt. Később Koroknai Attilával, Labritz Béla alpolgármester úrral és Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző úrral tárgyaltam.  Kora délután Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredest, a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség igazgatóját fogadtam, utána Bognár Zoltán építész úr 

érkezett a Széchenyi István 5-8 Évfolyamos Általános Iskolával kapcsolatban. Ezután 

Szombathelyen tárgyaltam. 

Január 15-én Kutas Lajost fogadtam a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi 

kirendeltségének vezetőjét, később Dr. Csáky Imre professzor urat, ezután a professzor úrral 

és Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral együtt Heiligenkreuzba utaztunk, ahol Maximilian Heim 

főapát úr fogadott minket. 

Január 16-án a Vörösmarty Mihály Gimnázium Szalagavató ünnepségén vettem részt. 

Január 18-án délelőtt Pannon Kapu és TDM megbeszéléseken vettem részt, majd Anton 

Balazek Lendva polgármesterét fogadtam. Délután a maribori könyvtárpályázati 

megbeszélésen vettem részt. 

Január 19-én Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel és Papp 

Bálint pályázati ügyintézővel együtt Szombathelyen TOP pályázati megbeszélésen vettem 

részt, ezután a fürdő felügyelőbizottsági ülésére mentem. Délután Muraszombatra utaztam, 

majd Mariborban és Zrecen tárgyaltam. 

Január 20-án a Tudományos Ipari Parkok Egyesületének képviselőit fogadtam, majd Lénártra 

utaztam, ahol Papp Bálint pályázati ügyintézővel és a TDM két munkatársával együtt egy 

határon átnyúló pályázati megbeszélésen vettem részt, később a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából a Csákányi László Filmszínházban köszöntöttem a résztvevőket. 

Január 22-én a Tapolcán tartott II. Horváth Imre Emlékversenyen Dömötör Sándor képviselő 

köszöntötte a versenyzőket. 

Január 23-án a III. Béla Szakképző Iskola szalagavató ünnepségén Szalainé Kiss Edina 

képviselő asszony és Dömötör Sándor képviselő úr vett részt. 

Január 25-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, amelyen Labritz Béla 

alpolgármester vett részt. 

Január 26-án ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság, valamint az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

 

A polgármester szabadsága: 

2015.december  hó : 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.12.23.-2015.12.31. 5 nap  2015.12.21.- 2015.12.22.          2 nap 

2015.12.29. - 2015.12.31.          3 nap 

A ténylegesen igénybe vett szabadság : 5 nap. 

Kimutatás a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságáról: 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv 

Kimutatás a 2015. évben igénybe vett 

szabadságról 

szabadság 

kezdete 

szabadság 

vége 

munkanapok 

száma 

szabadság 

kezdete 

szabadság 

vége 

munkanapok 

száma 

2015.01.21. 2015.01.23. 3 2015.01.21. 2015.01.23. 3 

2015.02.13. 2015.02.17. 3 2015.02.13. 2015.02.20. 5 

2015.02.19. 2015.02.20. 2 2015.03.30. 2015.03.30. 1 
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A 29/2015. sz. képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv 

Kimutatás a 2015. évben igénybe vett 

szabadságról 

szabadság 

kezdete 

szabadság 

vége 

munkanapok 

száma 

szabadság 

kezdete 

szabadság 

vége 

munkanapok 

száma 

2015.03.18. 2015.03.20. 3 2015.06.25. 2015.06.25. 1 

2015.04.20. 2015.04.24. 5 2015.07.23. 2015.07.30. 6 

2015.05.18. 2015.05.22. 5 2015.08.05. 2015.08.06. 2 

2015.07.13. 2015.07.17. 5 2015.09.18. 2015.09.18. 1 

2015.08.10. 2015.08.14. 5 2015.09.25. 2015.09.25. 1 

2015.11.16. 2015.11.20. 5 2015.12.09. 2015.12.09. 1 

2015.12.23. 2015.12.31. 5 2015.12.21. 2015.12.22. 2 

   2015.12.29. 2015.12.31. 3 

tervezett összesen: 41 kivett/kiadott:  26 

 maradvány (átvitel 2016. 

évre) 
15 

Kimutatás a polgármester 2016.évre megállapított szabadságáról: 

Igénybe vehető szabadság (munkanap) 

2015. évről áthozott  15 

2016. évi alapszabadság 2016.01.01.- 2016.12.31. 25 

2016. évi pótszabadság 2016.01.01.- 2016.12.31. 14 

Összes tárgyévi szabadság  39 

Összes igénybe vehető 

szabadság ( 2015. évi 

áthozott+ 2016. évi) 

 54 

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 

A Ktttv. 225/C. § 

 (4) bek. alapján A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de 

legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
 

 

Lábodi Gábor: az Arany János Iskola színházban tartott ünnepsége nem lett megemlítve a 

beszámolóban pedig ezen is részt vettek. . Januárban megalakult a Szentgotthárdi Darts Club, 

valószínűleg a jövő évi versenynaptárban már szerepelni tudunk. Pénteken lesz az első 

megmérettetésünk Körmenden.  

 

Kovács Márta Mária: bizottságunknak az volt a javaslata, hogy a Gotthard-Therm 

beszámolójában az aktuális havi adatok mellett jelenjenek meg korábbi adatok is.  Többek 

között azért, hogy lássuk van a változás a hotel nyitása kapcsán. 

 

Huszár Gábor: úgy gondolom ezen adatokat 2011 –től érdemes elénk tárni. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

2/2016. 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. 

 

A Gotthárd-Therm Kft. beszámolójába a jövőben kerüljenek be a korábbi évek azonos 

hónapjainak a vendégszám adatai is 2011-től kezdődően. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési tervezete. 

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 tárgyalta, mind tett javaslatot, vannak a javaslatokban 

átfedések. Kérem a bizottsági elnököket, ismertessék módosításaikat. 

 

Kovács Márta Mária: pénzügyi bizottság véleménye az, hogy amíg a pénzmaradvány 

összege nem ismert ne nyúljunk nagymértékben a tervezethez.  

A helyi adókban vannak még tartalékok, például ha az IFA vonatkozásában a hotel decemberi 

adataival számolunk, jelentős emelkedés várható.  

Telekadó bevétellel is kellene számolni, hiszen a SZIP KFt.-nek telekadó tartozása van, ezért 

javasoljuk a 30 millió Ft-os tervezést. 

IPA vonatkozásában már a tavaly is alul terveztünk, ott is várható növekedés, a decemberi 

adófeltöltés optimizmusra ad okot.  

Javasoljuk a telekértékesítés emelését 12 millió Ft-tal.  

A külkapcsolatokra 500 000 Ft van régóta tervezve, javasolnánk ezen keret emelését 500 000 

Ft-tal. 

Szeretnénk ha a kiadási oldalon mindenképp megjelenne a laktanya beruházása. 

Sütő képviselő úr kérése volt, hogy a harangjátékra tervezett összeget csoportosítsuk át a 

máriaújfalui kultúrház felújítására. Természetesen a harangjátékot nem vetjük el véglegesen. 

Egyéni javaslatom volt, hogy töröljük el a bölcsődei térítési díjakat. Hiszen korábban azért 

vezettük be, mert a pénzügyi helyzet azt kívánta.  

 

Huszár Gábor: az erőforrás bizottsági ülésen egy bölcs javaslat született, nem javasolják a 

bölcsődei térítési díj eltörlését, viszont azt javasolja, hogy az ebből származó bevétel 

maradjon az intézménynél, és ezt az intézmény felújításra fordítsa.  

 

Virányi Balázs: bizottságunk fő irányvonala az, hogy ne változtassunk olyan tételeket a 

bevételi oldalon, melyek nem biztosak. Ingatlanértékesítést, helyi adó további tervezését nem 
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javasoltuk, helyette meg kellene vizsgálni, hogy mik azon beruházások, melyek 

átütemezhetőek a jövő évre.  

A Gotthard-Therm Kft. részére tervezett működési támogatást javasoljuk mérsékelni, hiszen 

már a decemberi adatok is növekedést mutatnak.  

Bizottságunk sem javasolja a bölcsődei térítési díj eltörlését.  

 

Dr. Haragh László: az előttünk elhangzottakat nagy részben tudjuk támogatni.  

A külkapcsolati keret kapcsán viszont 1 millió Ft-os emelést javaslunk, hiszen a testvérvárosi 

kapcsolatok jelentős kiadásokkal járnak.  

A bölcsődei térítési díj eltörlését a mi bizottságunk sem támogatja, ettől függetlenül én ezzel 

nem értek egyet, én is javasolnám a díj törlését. 

 

Huszár Gábor: minden javaslatról külön fogunk majd szavazni.  

Úgy érzem félreértés van a térítési díj kapcsán, nem csak 3 millió Ft bevételről van szó, 

hanem 6 millióról, hiszen ha eltöröljük, akkor azt nekünk majd pótolni kell.  

 

Szalainé Kiss Edina:  azt gondolom, hogy azon szülők, akik ezt fizetik szívesen teszik, pláne 

ha az összeg a bölcsődénél marad és fejlesztésre fordítható.  

A fürdő támogatásával kapcsolatban megfogalmazódott bennem, hogy a fürődnek lépést kell 

tartania a megnövekedett forgalommal. Gondolok itt humán erőforrásra, amortizációra. Nem 

gondolom, hogy a tervezett összeget csökkentenünk kellene. 

 

Huszár Gábor: ezzel teljes mértékben egyet értek.  

 

Kovács Márta Mária: első körben nem változtatnék a fürdő támogatásán.  

Azért javasoltam a térítési díj eltörlését, hiszen a többi intézményben sincs ilyen. Iskolákban 

és óvodában sem.  

 

Virányi Balázs: a fürdő vonatkozásában nem tettünk az összegre javaslatot, csak a működési 

oldalra szánt támogatásból faragnánk. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

Huszár Gábor: javasolnám, hogy a beruházási hitel beemelésével ne foglalkozzunk.  

Hiszen a mai nap érkezett információ szerint tudunk majd pályázatokon részt venni, mert 

átlendülnénk a 3 milliárdos határon. 

 

Kovács Márta Mária: tudomásom szerint első körben engedélyt kell kérni a hitelre, ha most 

itt nem tesszük bele a határozatba, engedélyt sem fogunk kérni?  

 

Somorjainé D. Zsuzsanna: márciusban kell véglegesítenünk, hogy akarunk e adósságot 

keletkeztető ügyletet. A februári ülésen külön pontként fog majd szerepelni. 

 

Kovács Márta Mária: a tervezet vagy az elfogadott költségvetés alapján dől el, hogy kapunk 

e engedélyt vagy sem? 

 

Huszár Gábor: ezt még nem tudjuk, a holnapi tárgyalások után több információm lesz. A 

Pénzügyi – Városüzemeltetési és  jogi bizottság javasolta, hogy kerüljön eltörlésre a bölcsődei 
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térítési díj, a kieső bevételt önkormányzati forrásból pótoljuk. Erről szavazás következik. 

 
 

A Képviselő-testület  4igen – 2 nem – 2 tart. arányú szavazással nem fogadta el a bölcsődei 

térítési díj eltörlését. 
 

Huszár Gábor: a képviselő-testület 4 igen – 2 nem – 2 tart. arányban elutasította a bölcsődei 

térítési díj eltörtlését, ezért ez nem kerül ki a költségvetésből. 

Szavazás következik a többi pontról. 
 
 

 

A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem ill. 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

3/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 

rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 

rendelet tervezettel kapcsolatosan a következő javaslatot teszi: 

 

 az idegenforgalmi adó ill. a telekadó bevétel nagyobb összegben való tervezése 

(30 millió Ft-tal) 

 az olimpiára készülő kvalifikált sportolók támogatását 2 millió Ft-tal tervezni 

kell ( 1-1 millió Ft) 

 telekértékesítés bevételét nagyobb mértékben kell megtervezni ( +12 millió Ft ) 

 a külkapcsolati keret megemelése 1 millió Ft-tal ( ebből 500 000 ft csak a 

testvérvárosi kapcsolatokra használható fel) 

 a harangjátékra tervezett összeg átcsoportosítása a máriaújfalui kultúrház 

felújítására 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazott , 

valamint a  polgármester 2016. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 200.000- Ft / fő 

összegben határozza meg.   

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az esetleges átmeneti forráshiány kiküszöbölése érdekében az éven belüli likvid 

hitel szerződés aláírására. Folyószámlahitel összege maximum 150 millió forint és a hozzá 

kapcsolódó munkabérhitel maximum 30 millió forint lehet.  (Mellékelt költségvetési 

rendelettervezet 21.§-a.) 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Városi Gondozási Központ 

engedélyezett létszámát 2 fővel  növelje meg: 1 fő szociális étkeztetés, 1 fő házi 

segítségnyújtás Szentgotthárd. A 2 fő költségei Szentgotthárd Város Önkormányzatát terhelik. 
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Határidő :2016. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 

munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 6.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. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

4/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2015. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról. Beszámoló a TDM 2015. 

évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2016. évi munkatervéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

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 / 
 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a beszámolót. Néhány 

kiegészítést tettek, többek között, hogy a jövőben a „Zöld Szentgotthárd” rendezvény 

kapcsolódjon össze az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programmal ill. a hatékonyabb 

munka érdekében a következő bizottsági ülésre készüljön anyag a feladat hatékony ellátásáról 

( esetlegesen javaslat a más formában történő ellátásról ) és a TDM munkaszervezete kerüljön 

meghívásra. 

 

Szalainé Kiss Edina: láttam a másik bizottság javaslatát a programok összekapcsolása 

kapcsán. Kérném, hogy ezt ne támogassuk szakmai okok miatt. Így kötött lenne a rendezvány 
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időpontja, esetlegesen akadályozná pályázati források bevonását.  

Az intézkedési terv nagy részét a hivatal valósította meg. A TDM-től azt várnánk, hogy a 

turisztikának egy húzó szervezete legyen, szeretnénk végre ötleteket látni, nem pedig azt, 

hogy a jelenlegi forrásból mit nem lehet megvalósítani.  

 

Huszár Gábor: először a Pénzügyi-, Városüzemeltetési és  Jogi bizottság javaslatáról fogunk 

szavazni, miszerint a jövőben a „Zöld Szentgotthárd” rendezvény kapcsolódjon össze az 

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos programmal. Szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  1 igen – 7 nem szavazattal elutasította a jogi bizottság javaslatát. 
 

Huszár Gábor: a testület 1 igen – 7 nem szavazattal nem fogadta el ezt a javaslatot. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

5/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 

Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm igazgató 

Kiss Éva, PKKE elnök 

Karsai Gábor SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM 2015. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2016. évi munkatervét az Előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy:  

- az Önkormányzat felkéri az Egyesületet egy olyan turisztikai fejlesztési projektterv 

adatbázis elkészítésére, amelyben összegyűjtik Szentgotthárd város és térségének 

idegenforgalmi fejlesztési lehetőségeit amelynek alapján ezt követően előkészíthetők 

turisztikai pályázatok és lehetővé válik  pályázati támogatások hatékony felhasználása.  

 a 2016. évi önkormányzati támogatás (6 M Ft) ütemezése és utalása az Egyesület 

tevékenységének folyamatos kontrollja mellett, a tevékenységgel arányosan kerülhet 

kifizetésre. 

 a következő havi bizottsági ülésre a turisztikai fejlesztési projektterv adatbázis 

elkészítése napirendhez kapcsolódóan készüljön anyag a turisztikai - idegenforgalmi 

feladat hatékonyabb ellátásáról ( esetlegesen javaslat a más formában történő 

ellátásról). A TDM munkaszervezete kerüljön erre  meghívásra. 

 

Határidő: azonnal, projektterv adatbázis első változatának elkészítésére: 2016. februári 

testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Simon Margit elnök 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Közalapítványok alapító okiratainak módosítása. 

Előadó: Dr. Krajczár Róbert hatósági és koord. vezető, 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a pontokat. Annyi kiegészítést 

tett, hogy meg kell vizsgálni, hogyan lehetne a közalapítvány tevékenységét élénkíteni. 

Elvetette azt a felvetést, hogy megszüntessük a közalapítványt. 

 

Szalainé Kiss Edina: Sütő képviselő társammal kuratóriumi tagok vagyunk, elfogadtuk a 

tagok felvetését, hiszen lassan oda jut a közalapítvány, hogy a folyószámla vezetési díjat sem 

tudja fizetni. 

 

Kovács Márta Mária: az alapítvány létrehozásának célja volt, hogy pályázatokon 

indulhasson, ill. akár 1%-okat gyűjtsön.  

Biztosan találunk forrást a támogatásra, akár a civil alapból, akár költségvetésből, hiszen a 

létrehozó felelőssége, hogy működjön az alapítvány. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Ha az életbentartás mellett döntünk, akkor a költségvetésben tervezni kell 

akkora támogatást, hogy ne küzdjön napi gondokkal a szervezet. 

 

Huszár Gábor: a kurátorok egyik feladata lenne, hogy kapcsolataik révén támogatást 

gyűjtsenek. Természetesen annak sincs akadálya, hogy mi támogatást adjunk. 

 

Viszont most semmiképp se döntsünk a megszüntetésről. 

 

Dr. Krajczár Róbert: ezen közalapítványoknál Szentgotthárd város az alapító. Ezért csak a 

testületnek kell elfogadnia a módosítást, mely után mi elindíthatjuk a folyamatot.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

 

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

6/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Alapító Okiratának az előterjesztés 1. számú mellékletében javasolt 

módosításaival egyetért, és elfogadja az Alapító Okirat 3. számú melléklet szerinti, 

módosításokkal egybeszerkesztett szövegét. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának az előterjesztés 2. számú mellékletében 

javasolt módosításaival egyetért, és elfogadja az Alapító Okirat 4. számú melléklet szerinti, 

módosításokkal egybeszerkesztett szövegét. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a 

Szombathelyi Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Napirendi pont: 

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

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

szavazás következik. 

 

 

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

7/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Munkaidő-nyilvántartás 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéset megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

 

3./ Napirendi pont: 

Együttműködés Lendvával.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 10. 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 javasolják. 

Annyi javaslatom lenne időközben, hogy az együttműködési megállapodás helyett, 

testvérvárosi megállapodás szerepeljen.  

 

Kovács Márta Mária: nagyon örülök ennek a változatnak, egyre több határon átnyúló 

pályázat kiírása jelenik meg. 

Fel vannak sorolva milyen területeken lesz együttműködés, az aláírásra meghívásra kerülnek 

az intézményvezetők is? 

 

Huszár Gábor: személyes hívtam meg őket. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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8/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy  

Szentgotthárd Város Önkormányzata és  Lendva község Önkormányzata között testvérvárosi 

megállapodás jöjjön létre az Előterjesztéshez mellékelt megállapodás – tervezet szerinti 

tartalommal ami különösen az alábbi területekre terjed ki: idegenforgalom, oktatási 

intézmények együttműködése, fiatalok együttműködése, kulturális kapcsolatok, üzleti – ipari 

övezetek közötti kapcsolatok, határon átnyúló projektek kialakítása.  

Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a megállapodás előkészítésére.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 8  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

5./ Napirendi pont: 

Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjrendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 12. 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, az erőforrás bizottság a 3 § nélkül javasolja elfogadni.  

 

Kovács Márta Mária: bizottságunk felvetése volt, hogy állítsunk össze egy útmutatót, ezzel 

is megkönnyítve a diákok munkáját.  

 

Virányi Balázs: az ösztöndíj megalkotásának célja volt, hogy megtaláljuk a legkreatívabb 

diákokat. Nem hiszem, hogy jó ötlet konzulens választása sem, hiszen akkor az ő munkáját 

fogjuk osztályozni? 

 

Huszár Gábor: azért volt a bizottságnak ez a javaslata, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, 

hogy egy téma már újra feldolgozásra kerüljön, vagy az internetről ollózzanak össze anyagot. 

 

Dr. Haragh László: a konzulens személy a dolgozatok színvonalát emelné. De a gyerekek 
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kreativitását csak úgy tudjuk szűrni, ha látjuk önálló munkáikat. Mentor személyét javasoljuk, 

akik az iskolákban terelnék a gyerekeket. 

 

Szalainé Kiss Edina: nem szeretnénk ha a jövőben az ösztöndíj elveszítené a színvonalát. A 

mentort javaslom, a gyerekeket terelni kell, ha mást nem formai szempontból, konzulens 

személyét nem tartom szükségesnek. A pályázó felkereshetné a Széll Kálmán Bizottság 

tagjait is, hiszen ők is nyújthatnak segítséget a témaválasztásban.  

 

Virányi Balázs: az a legfontosabb, hogy a pályázók önállóan dolgozzák ki a munkákat, 

azoknak így nagyobb értéke is lesz számukra. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

rendeletalkotás! 

 
 

 

A képviselő-testület 6  igen – 2 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletét a Széll 

Kálmán  tanulmányi  ösztöndíjról  szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

6./ Napirendi pont: 

Helyi adórendelet elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 13. 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. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

 

A képviselő-testület 8  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletét 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

7./ Napirendi pont: 

Ingatlan vásárlási kérelem Dr. Dancsecz Ferenc Sztg. 3974 hrsz. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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, és elfogadásra javasolja a 350 ft/m
2
 árat.  

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

9/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a Dancsecz 

Feren Szentgotthárd, Tótfalusi u. 154. szm alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 

0904/48. hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanból cca. 560 m
2
 területű ingatlanrész 350,- 

Ft/m
2
 áron történő megvásárlásához. Forrás: Belterületi vízrendezési keret.  

Az ingatlanrészek  megvásárolandó pontos területe a megosztási vázrajzok elkészítése 

után határozható meg. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlant 

településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen nyílt csapadékvíz-

elvezető árok kiépítésére, illetve út kialakításra kerül sor.  

A 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  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3974 hrsz-ú,  

4215 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanban lévő 4/12 

tul. részarányát az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelet 

15.§ (3) bekezdés a) pontja alapján tulajdonosi közösség megszűntetése címén 350 -Ft/m2 

áron versenyeztetés nélkül értékesíti Dr. Dancsecz Ferenc 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 

173. sz. alatti lakos, tulajdonostárs részére, s felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés aláírására. 

Az adásvételi szerződés elkészíttetése a kezdeményező Dr. Dancsecz Ferenc 9970 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 173. sz. alatti lakos feladata és annak ügyvédi és földhivatali 

átvezetés költsége is őt terheli. 

 

    Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

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, javasolják a bérbeadást, de az ötletpályázatot is. 

 

Dömötör Sándor: az épület teljes egészében önkormányzati tulajdon. Mivel a hasznosításon 

gondolkodnunk, figyelnünk kell arra, hogy a jelenleg ott lévő vállalkozók ne szenvedjenek 

hátrányt.  Például a fűtés egy kazánról megy, így a volán büfé és a váróterem egyben van 
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fűtve. 

Virányi Balázs: bizottságunk javaslat volt, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy egy 

következő szint felhúzásával kialakíthatóak e lakások. Kérem ezt majd feltenni szavazásra.  

 

 

Kovács Márta Mária: semmiképp se menjünk a pályázat elébe.  

Amennyiben kiadjuk a helyiségeket számolni kell azzal is a jelenlegi bérlőknek is, hogy ha 

átalakítás szükséges, esetlegesen nekik is be kell szállni a költségekbe.  

 

Dr. Sütő Ferenc: az öteletpályázat mellett tettem le voksomat a bizottsági üléseken és most 

is. A jövőben majd csak olyan hasznosítást tudok támogatni, ami a Temetőkápolna szakrális 

és kulturális jellegét nem sérti.   

Hétfőn tartotta ülését az Ifjúsági Tanács, ahol továbbra is téma egy ifjúsági tér kialakítása, 

valószínűleg a tanács ilyesfajta témája pályázatot fog beadni.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem ill. 6 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az 

alábbi határozatot hozta. 
 

 

10/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 

hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületének további hasznosítása érdekében ötletpályázatot ír ki 

Szentgotthárd polgárai részére azzal, hogy az ingatlan hasznosítására ötleteket, javaslatokat 

tehetnek kizárólag e-mailben a polghiv@szentgotthard.hu e-mail címen „volt buszpályaudvar 

hasznosítása” tárgy megadásával legfeljebb egy oldalban szövegesen kifejtve javaslataikat. A 

javaslatok 2016. március 10-ig küldendők be. A beküldőknek meg kell adniuk nevüket és 

címüket is. Az önkormányzat a beküldött ötletek teljes vagy részbeni  felhasználása vagy 

támogatása, sőt azok  megvalósulása esetén sem tud az ötletért ellenszolgáltatást adni és a 

javaslat elkészítésével esetlegesen felmerülő bármilyen költséget sem tud megtéríteni  – az 

ötleteiket beküldőket  automatikusan ezen kitételeket tudomásul vevőknek és azokat  

elfogadóknak tekinti. Bármely kért formai elem hiánya esetén a javaslattal nem tud 

foglalkozni.    

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2./      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az ötletpályázaton 

beérkező javaslatok hosszabb távon való megvalósításáig is gondoskodni kíván a létesítmény 

hasznosításáról, ezért  az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 

132 m2 területű helyisége/t/ket  bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A helyiség önálló (víz és villany) mérővel rendelkezik.  

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:  1800- Ft/ m
2
 /hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2016. február 12. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. februári testületi ülés. 

mailto:polghiv@szentgotthard.hu
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A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

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

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum  bérleti díjat, a megjelölt 

tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó elképzeléseinek. A bérleti ajánlatot forintra 

pontosan meghatározva kell benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

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

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

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

pályázat esetén új pályázatot írhat ki. 

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

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

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

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

pályázat esetén új pályázatot írhat ki. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

3./   Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az 1) – 2) pontokban 

írtakon túlmenően elrendeli, hogy  meg kell vizsgálni az épületre emelet ráépítéssel lakások 

kialakításának lehetőségét is. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Kossuth L. úti, volt piac területén parkoló ügye. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 16. 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  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

11/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

       Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a Tér és Forma 

Szentgotthárd Építési és Vállalkozási Kft tulajdonát képező szentgotthárdi 50 hrsz-ú, 

kivett épület, udvar megnevezésű, 1053 m2 alapterületű ingatlan 2500 - Ft/m
2
+ÁFA áron 

történő megvásárlásához. Forrás: 2016. évi költségvetés. 
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A 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  

 

10./ Napirendi pont: 

A termelőipiac, üzlethelyiségek. 

Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés : 17. 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 2500 Ft/m
2
/ hó árat. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

12/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén 

lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 és 11,65 m2 területű 

üzlethelyiségeket  bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál 

meghirdeti. 

Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek 

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 2016. február 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. februári 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. 

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

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a helyiséget/helyiségeket 

folyamatosan, változatlan feltételekkel meg kell hirdetni s pályázat érkezése esetén a soron 

következő testületi ülésre elő kell terjeszteni. 

Amennyiben bérleti ajánlat 2016. április 15-ig továbbra sem érkezik, akkor áprilisban az 

üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  
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Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

11./ Napirendi pont: 

Horváth Kristóf kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 18. 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, mindkettő javasolja támogatni a kérelmet. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

13/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

/Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Kristóf (Lakcím: 9970 

Szentgotthárd Füzesi út 12.) kérelmét támogatja és a WADF szervezet által szervezett tánc 

Európa Bajnokságon való részvételhez 100.000,- Ft összegben támogatást biztosít a 2016. évi 

költségvetés terhére, azzal, hogy  

- a 2016. évi városi rendezvényeken térítésmentesen kell fellépést vállalni, 

- a rendelkezésére álló felületeken / csatornákon az Önkormányzatot támogatóként fel 

kell tüntetni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

12./ Napirendi pont: 

Tiltakozás betelepítési kvóta ellen. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 19. 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: támogatom a határozat elfogadását, de tennék némi kiegészítést. 

Európában fokozódik a helyzet, Németországban jelenleg 600 000 fő menekültről nem tudnak 

semmit. 

A betelepítési kvóta ellen tiltakozunk, de a visszatoloncolás ellen nem. Javaslom ez is 

kerüljön bele a határozatba. 

 

Huszár Gábor: Ön itt ült a bizottsági ülésen, és egyetlen szóval sem szólt hozzá az 

előterjesztéshez. 
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A határozati javaslat azért került a testület elé, mert látszik, hogy Európa kezd ráébredni arra, 

hogy mi jártunk a helyes úton. Nem tartom szükségesnek a kiegészítést. 

Dr. Haragh László: feleslegesnek érzem a kiegészítést én is, nem mi vagyunk az első 

biztonságos Uniós ország. 

 

Virányi Balázs: idéznék a határozat szövegéből: „Kérjük a kormányt, hogy minden 

lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 

beteleptetési kvótát”. A beáramlás szerintem minden féle bejövetelre vonatkozik, a 

betelepítási kvóta „és”-sel szerepel. Nem hiszem, hogy erről ennyit kellene beszélni.  

 

Huszár Gábor: egyetértek ezzel. Szerintem a határozatban mindent elutasítunk.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először Lábodi úr kiegészítéséről, 

miszerint kerüljön a határozatba az „ és a visszatoloncolás ellen is”. 
 
 

Lábodi Gábor: lenne még egy kiegészítésem. 

Második pontként javasolnám a következőket: 

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum, 

befogadóállomás, hotspot stb. létesítését közigazgatási területén és egyben elutasítja, hogy 

harmadik országbéli állampolgár kötelezően alkalmazni kelljen közfoglalkoztatási 

programokban.  

 

Huszár Gábor: nem értem miért kellene ezt a kiegészítést megtennünk, hiszen ha bármilyen 

pályázaton indulunk, azt testületi hozzájárulással tesszük.  

Arról nem is beszélve, hogy így is bajban vagyunk, hogy mindenkit tudjunk foglalkoztatni.  

 

Virányi Balázs: csak nekem tűnt úgy, hogy a migránsok nem akarnak Magyarországon lenni. 

Ők Nyugat-Európában akarnak lenni.  

Felesleges vita az egész. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a Lábodi úr által 

felolvasottakról. 
 

 

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

14/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város önkormányzata elutasítja az Európába illegálisan érkezett menekültek 

tervezett kötelező betelepítési kvótáját. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 

Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.  

A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 

jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 

illegális migránsok beáramlását és a kötelező beteleptetési kvótát, védje meg Magyarországot 

és a magyar embereket! 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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16:29 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 16:50 órakor 

folytatódik a nyílt ülés. 

 
III. EGYEBEK 

 

Dr. Sütő Ferenc: a városüzemeltetés felé szeretném jelezni, hogy a Baross utca, Május 1. 

utca kereszteződésétól a Móricz Zsigmond utcáig a járda melletti cédrus és tuja már 

akadályozza a gyalogos közlekedést a járdán. 

 

Huszár Gábor: nincs több hozzászólás.  

 
 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:52 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


