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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-15/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 1-én            
14: 10 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester (14:28 órától), 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr.Haragh László, 
 Virányi Balázs (14:28 órától), 
 Lábodi Gábor, 
 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:  Dr. Sütő Ferenc képviselő,  
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Godavszky Beáta  településrendező tervező, 
    Czotter- Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft.  
    ügyvezetője, 
    Gyökös Imre Gergő a SZIP Kft. ügyvezetője, 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegy fel a zárt napirendek közé a „Ipari Parkban 
területvásárlási szándék” ill. „ AMES Hungária Kft. kérelme”  című előterjesztéseket. 
 
Zárt ülésen kívánja tárgyalni :  
„A Gotthard-Therm Kft.  ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.„ 
„Panorámafotók készítése Szentgotthárd nevezetes helyszíneiről.” 
„Ingatlan vásárlási kérelem ( Kósa Károly)” 
„Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.” „  
„ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” díjr. „  
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre”  
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért” kitüntetésre. „ 
„Ipari Parkban területvásárlási szándék.” valamint, 
„AMES Hungária Kft. kérelme.”  
című előterjesztéseket. 
 

A Képviselő-testület  6 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

106/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé a 
„Ipari Parkban területvásárlási szándék” ill. „ AMES Hungária Kft. kérelme”  című 
előterjesztéseket. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 
„A Gotthard-Therm Kft.  ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.„ 
„Panorámafotók készítése Szentgotthárd nevezetes helyszíneiről.” 
„Ingatlan vásárlási kérelem ( Kósa Károly)” 
„Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.” „  
„ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” díjr. „  
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre”  
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért” kitüntetésre. „ 
„Ipari Parkban területvásárlási szándék.” valamint, 
„AMES Hungária Kft. kérelme.”  
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 / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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2./ Napirendi pont: 
A lakásoncepció megvalósulásának értékelése. 
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, új 
lakások építésének lehetőségeiről. 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári zárva tartása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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3./ Napirendi pont: 
Társadalmi Bizottságba tag delegálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /  
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Nagyboldogasszony Plébánia támogatási kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
6./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Rábatótfalui SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátások fejlesztésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Magyarlak község településfejlesztési koncepció véleményezése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Rendezési tervek felülvizsgálata – beérkezett vélemények, észrevételek ismertetése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 20.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
Címer, zászló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs zsolt jegyző,   
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16/ Napirendi pont: 
Rábakethelyi városrészen új építési telkek kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
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rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
17./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 0705/9; 070/16 és 0696/10 hrsz. ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
18./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokbanlakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter- Szukics Mónika ügyvezető, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
19./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/16 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. 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 / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Április 28-án Dr. Orbán István járási hivatalvezetőt, majd az Ipari Parkkal kapcsolatban 
Budapestről a MAPI képviselőit fogadtam. A megbeszélésen részt vett Fekete Tamás 
Városüzemeltetési, dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint 
Papp Bálint pályázati ügyintéző. Délután Szombathelyen, a Megyeházán tárgyaltam. 
Április 29-én Heiligenkreuzba látogattam Dr. Csáky Imre címertörténésszel, ahol Maximilian 
Heim főapát úr fogadott minket. 
Május 2-án A Szombathelyen tartott Társulási Tanácsi ülésen Labritz Béla alpolgármester 
vett részt. 
Május 3-án Székesfehérváron, Budapesten, majd Pécsen tárgyaltam. 
Május 4-8-a között németországi testvérvárosunkba, Walldürnbe látogatott a szentgotthárdi 
delegáció. Május 4-6-a között Labritz Béla alpolgármester úr, 6-8-a között, pedig Dr. Haragh 
László képviselő úrral együtt vettünk részt a programokon. 
Május 5-én Gotthárd napján érkezett városunkba a Szent Márton ereklye. Ezen a napon a 
Színházban helytörténeti versenyt rendeztünk felső tagozatos szentgotthárdi és környékbeli 
diákok részvételével. 
Május 6-án a Munkaügyi Kirendeltség hivatalos átadóján Kovács Márta Mária képviselő 
asszony vett részt. 
Május 7-én a Rendőrség és Tűzoltóság Napja alkalmából Szombathelyen tartott rendezvényen 
Kovács Márta Mária képviselő asszony, a szentgotthárdi tekepálya átadón, valamint az azt 
követő Magyarország-Szerbia tekebajnokság megnyitóján Labritz Béla alpolgármester úr 
képviselt. 
Május 10-én közétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt, majd Szombathelyre 
mentem tárgyalni. 
Május 11-én Budapesten tárgyaltam. 
Május 12-én pályázati megbeszélést tartottunk, majd délután a Gotthard Therm Hotel & 
Conference-ben tartott neurológia fórum megnyitóján köszöntöttem a vendégeket. Később 
Seregi János professzor úr könyvbemutatóján vettem részt, este a neurológia fórum 
állófogadására mentem. 
Május 13-án Dr. Boris Jesih főkonzul urat fogadtam, majd este a Koltai Róbert Napok 
programján vettünk részt több képviselőtársammal a Csákányi László Filmszínházban. 
Május 14-én szintén a Koltai Róbert Napok rendezvényein vettem részt. 
Május 17-én Székesfehérváron tárgyaltam Szűcs László szobrászművésszel. 
Május 18-án pályázatok ügyében rendkívüli Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi bizottsági, 
valamint rendkívüli testületi ülést tartottunk. Délután tárgyalásaim voltak, majd a Fürdő 
stratégiai megbeszélésére mentem. 
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Május 19-én „A jövő autói – Vezetőnélküli autók fejlesztése Magyarországon” c. 
konferencián vettem részt a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Szlovén Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetségére mentem e-region egyeztetésére. Innen Pécsre utaztam egy 
tárgyalásra, majd a Sportcsarnok ügyében szintén Budapestre utaztam az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságára. 
Május 20-án térségi úthálózatfejlesztéssel kapcsolatban a Miniszterelnökségben tárgyaltam 
Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkárral. Az egyeztetésen részt vettek még 
Szombathely és Zalaegerszeg polgármesterei, valamint Nagykanizsa alpolgármestere. Délután 
a Rábafüzes és a Hianzek c. könyvbemutatón vettem részt. 
A Szombathelyen tartott Vasivíz Zrt. Közgyűlésén Labritz Béla alpolgármester úr képviselt. 
Május 21-én rábafüzesi Szülőföld Találkozón, valamint a magyarországi németek 
elhurcolásának 70. évfordulója alkalmából rendezett programon köszöntöttem a vendégeket. 
Május 22-én Lendván tartózkodtam. 
Május 23-án rendkívüli Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi bizottsági, illetve rendkívüli 
testületi ülést tartottunk a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. beszámolójával kapcsolatosan. Utána 
a TDM, illetve a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kapcsolatos havi megbeszélést 
tartottuk. Később Hóbor Andrást, az AMES Hungária Kft. ügyvezetőjét fogadtam. 
Május 24-én egész nap tárgyalásaim voltak, többek között Molnár Piroskával a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár könyvtárigazgatóval, majd a Volcano Kft. képviselőit fogadtam, majd a 
Kiswire Szentgotthárd Kft-be mentem. Később Merkli Imrét az EMERIK-FA Kft. 
ügyvezetőjét fogadtam, utána Gyökös Imre Gergőt fogadtam a Szentgotthárdi Ipari Park Kft.-
vel kapcsolatban.  
Május 25-én dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel együtt 
Szombathelyen tárgyaltam TOP pályázatok ügyében. Később energetikai pályázatokkal 
kapcsolatos egyeztetéseken vettem részt. 
Május 26-án a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott NUTS-3 konferencián vettem 
részt, majd a Sportcsarnok ügyében tárgyaltam az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkárságán, utána a Társulási Ülésre mentem. 
Május 27-én Régióhő Taggyűlésre mentem. Délután a Harmónia Egészségvédő Kör 
megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttem a 
résztvevőket, majd azután Milan Kucan a Szlovén Köztársaság első államfőjét fogadtam, 
akinek megjelent könyvét mutatták be a Hotel Lipában. Ezután a szerbiai Tóthfaluba utaztam 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, valamint Bauer Károly Szentgotthárd 
korábbi polgármesterével együtt, ahol a Rábatótfalu-Tóthfalu testvértelepülési megállapodás 
20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre voltunk hivatalosak a hétvégén. 
Május 30-án ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az 
Önkormányzati Erőforrások Bizottsága. Később Őriszentpéterre mentem az Őrség Határok 
Nélkül Egyesület elnökségi ülésére, illetve közgyűlésére. 
Május 31-én tartotta ülését az Idősügyi Tanács, utána Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral 
Szombathelyre utaztam, ahol a Kaszagyár ügyében tárgyaltunk. Délután ülésezett a Pénzügyi, 
Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
Június 1-jén a svájci Gotthard Bázisalagút megnyitása alkalmából a Refektóriumban rendezett 
kiállítás megnyitóján köszöntöttem a meghívott vendégeket. Az a megtiszteltetés érte 
városunkat, hogy Jean-Francois Paroz nagykövet úr Szentgotthárdra látogatott.  
 
Ezután a múlt havi sporteseményeket ismertet.i 
 
A polgármester szabadsága: 
2016. április hó: 
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A 33/2016. sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott szabadságolási 
ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016. 04. 11-15.            5 nap 
 

2016.04.01.            1 nap 
 

2016. 05. 09-13.            5 nap 
 

- 
 

 
2016. évre megállapított 
szabadság  
(2015. évi+2016. évi = 
2016. évi mindösszesen) 

2016. május 19. 
napjáig felhasznált 

Igénybe 
vehető/kiadandó 

15+39 =54 nap 15+1=16 nap 38 nap 
 
Lábodi Gábor: ezúton tájákoztatom Önöket és a szentgotthárdiakat, hogy Magyarország 
2017. évi költségvetéséhez Bana Tibor országggyűlési képviselő több módosító indítványt is 
benyújtott. Ezek között szerepel a Református gyülekezeti ház építése, Barokk Templom 
teljes restaurációjára, Arany János Iskola kapcsán pedig tornaterem építés és tetőfelújítás 
szerepel.  
Az elmúlt ülésünk óta kétszer is ülésezett a Vas Megyei Közgyűlés. Szentgotthárdot érintő 
téma volt a körmendi magasból mentő tűzoltóautó ügye, mégsem fogják elvinni 
Szombathelyre. A TOP –os pályázatokat illetően létrejött egy megyei döntéselőkészítő 
bizottság, ezzel is gyorsítva a pályázatok elkészítését. 
Szeretném megkérdezni, hogy a Sportcsarnok kapcsán vannak e újabb fejlemények? A 
szentgotthárdiak már a csarnok környezetére is panaszkodnak, méteres parlagfű nő a 
környéken.  
 
Huszár Gábor: az elmúlt időszakban átadásra került a tekepályához tartozó öltöző, így ott a 
környezet már rendezettebb. Sajnos ez nem vonatkozik a csarnok közvetlen környezetére.  
Kocsis Máté a Magyar Kézilabda Szövetség rendkívüli taggyűlésén bejelentette, hogy Siófok, 
Szentgotthárd és Veszprém rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből megkapta a 
befejezéshez szükséges pénzt. 
Folyamatos tárgyalások arról vannak, hogy milyen jogi feltételekkel tudja a Kézilaba Klub a 
területet visszaadni az városnak, hiszen a pénzt is majd a város kapja a befejezéshez. 
 
Szalainé Kiss Edina: a két ülés közti anyagban olvasható, hogy a közvilágítás korszerűsítés 
kapcsán megtörtént a munkaterület átadása. A temető közelében lévő kidőlt oszlop ügyében 
történt előrelépés? 
 
Fekete Tamás: az EON határozott ígéretet tett a probléma kezelésére. A közvilágítás 
korszerűsítés és a kidőlt oszlop ügye egymástól független. 
 
Szalainé Kiss Edina: polgármester úr a beszámolójából kifelejtette, hogy a hotelban két 
turisztikai konferencia is volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy szakembereket tudtunk 
köszönteni városunkban.  
 
Huszár Gábor: így igaz, ez kimaradt.  
 
14:28 órakor Labritz Béla alpolgármester, és Virányi Balázs képviselő megérkezett az ülésre. 
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Dömötör Sándor: két középiskolánk évek óta országos versenyeken szép eredményekkel 
szerepel, remélhetőleg a már meglévő buszt ők is tudják majd használni utazási célokra. 
A szép sporteredmények kapcsán pedig felvetődött bennem, hogy a sporttámogatásokra szánt 
keretből biztosíthatnánk valamiféle díjazás ilyen esetekben. 
 
Huszár Gábor: minden évben a polgármesteri keretből biztosítunk ilyesfajta jutalmat.  
 
Kovács Márta Mária:  az Alkotmány úti buszöböl építése mikor kezdődik meg? 
 
Fekete Tamás: a területátadás megtörtént, a munka már folyik. 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném felhívni mindenki figyelmét mennyi nyári tábor indul idén, 
ezek a honlapon és az újságban is megjelenhetnének.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

107/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
A lakásoncepció megvalósulásának értékelése. 
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, új 
lakások építésének lehetőségeiről. 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Az erőforrás 
bizottságnak volt némi javaslata. 
 
Dr. Haragh László: annyi kiegészítést javasoltunk, hogy a Baross utcában lévő lakások 
kapcsán folytatódjanak a tárgyalások a Markusovszky Kórházzal. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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108/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal 
kiegészíti.  

3./ 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  képviselő –testülete felkéri a polgármestert és a 
hivatalt, hogy a Rehabilitációs Kórház Baross G.  utcai volt szolgálati lakásai kapcsán 
kezdeményezzen tárgyalásokat a Markusovszky Kórházzal a lakások esetleges 
önkormányzati tulajdonba vételéről vagy önkormányzati hasznosításáról. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
             Városüzemeltetés 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta. Nagy vitát kiváltó anyagról van szó, annyit el 
kell mondanom, hogy az Idősügyi Tanács sincs megelégedve az ügyeleti ellátással. 
Az biztos, hogy nem egyszerű a helyzet, hiszen az ügyeleti ellátásba nehéz a helyi orvosokat 
bevonni.  
A jövő héten lesz egy egyeztetés a környék összes orvosával, a környéken 8 orvos jöhet 
számításba, ha mindenki vállalná az ügyeletet, akkor egy hónapban 80 % lefedett lenne, 20 
%-ot kellene idegen orvosokkal ellátattni. 
Szombathely, Zalaegerszeg és Körmend ügyeleti díjaival pillanatnyilag nem tudunk 
versenyezni.  
Több panasz érkezett arra, hogy az idegen orvosok a betegekkel nem viselkednek 
megfelelően. Az orvosi ügyeleti ellátásért a polgármester és a jegyző felel. De jelenleg csak a 
Morrow Medical rendelkezik olyan kapcsolatokkal, hogy orvosokat hozzon ide. 
A beszámolóban van egy kritikus bekezdés : „ A lakosság a sürgősségi ügyeletet gyakran a 
háziorvosi rendelés meghosszabbításának gondolja evvel leterhelve azt és megvonva a 
lehetőséget a sürgős esetek azonnali ellátásától. Az indokolatlan hívások aránya országosan 
67 %. A Szentgotthárdi telephelyen ez 99,9 % , tehát az országos átlagot jóval meghaladó.”  
Ez nem igaz, csak egy rosszul és félreértelmezett jogi környezetbe kell ezt helyezni, minden 
hasonló településen ez az arány jön ki.  
 
A  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás ülésén is téma volt a beszámoló. Ott is 
szóba került, hogy ha emelnénk az ügyeleti díjat, akkor abba partnernek kellene, hogy 
legyenek a térségi polgármesterek. A probléma nem csak Szentgotthárdot érinti.  
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Labritz Béla:  inkább megszavazom az emelt díjat, mint, hogy idegen orvosok méltatlanul 
viselkedjenek a betegekkel. 
Azt is meg kell említenem, hogy van egy hölgy orvos, akiről csak pozitív vélemény érkezett. 
Arról is beszélni kell, hogy az ügyeleti helyiségben, ha kinyitják az orvosi táskát a betegnek ki 
kell jönni, mert olyan kicsi a szoba. Legyen az ügyelet a régi helyen. 
 
Huszár Gábor: a helyzet nem ennyire egyszerű. Minden hatóság szerint megfelelő a 
helyiség. Két évre rá derül ki, hogy kicsi a hely, nem férnek el egyszerre a mentősök, az 
orvosok.  
Örülök, hogy alpolgármester úr említést tett a pozitív visszajelzésekről is. 
A testület előtt komoly döntés áll, ami pénzkérdés is. De úgy gondolom, hogy fizethetünk 
akármennyit mi, mert az, hogy köszöne az orvos a betegnek nem ezen múlik, neveltségi, 
etikai kérdés. 
 
Virányi Balázs: én is hallottam pozitívumokat is. 
Úgy gondolom, hogy sosem a céggel van baj, hanem az emberrel. Jó lenne eljutni odáig, hogy 
főként helyi orvosok lássák el az ügyeletet.  
Nem gondolom egyébként, hogy a környékbeli orvosok anyagi okok miatt nem vállalják az 
ügyeleti ellátást. 
 
Huszár Gábor: borzasztóan nehéz a helyzet kezelése, hiszen mi laikusok nem is látjuk át 
igazán. A térségben 8 háziorvost tudunk mozgatni, velük még lefedni sem tudjuk teljesen az 
ellátást. Fizikálisan és mentálisan is megterhelő az ügyelet, hiszen az orvosok a rendelési 
idejüket is ledolgozzák.  
 
Virányi Balázs: ezek alapján az sem jelent megoldást, ha megemeljük a díjat, hiszen az orvos 
attól még ugyanolyan fáradt lesz.  
Úgy gondolom, hogy a jogalkotókkal kellene felvenni a témában a kapcsolatot, hiszen mi nem 
tudjuk a problémát hosszútávon, normálisan kezelni. 
 
Labritz Béla:  azt el kell mondani, hogy önként vállalják az orvosok az ügyeletben részvételt. 
A beteget nem érdekli, hogy az orvos fáradt, csak a saját gyógyulása a fontos.  
Az infrastruktúrával kapcsolatban a mnetősök elmondták, hogy az esetkocsiban lévő hordágy 
nagyobb, mint az előzőek, így nem férnek el a helyiségben.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Kiegészítésként fel 
fogom tenni, hogy le kell ülni tárgyalni a helyi orvosokkal és meg kell vizsgálni az ügyeleti 
helyiség átalakításának lehetőségét.  
 
A Képviselő-testület  5 igen – 3 nem  ill. 8 igen – 0 nem  szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

109/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Morrow Medical Zrt. 2015. évi 
központi orvosi ügyeleti munkájáról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja. 
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elrendeli, hogy a 
Szentgotthárdon és a kistérség területén működő háziorvosokkal egyeztetni kell arról, hogy 
milyen feltételekkel kapcsolódnának be nagyobb létszámban is az orvosi ügyeleti ellátásba. A 
megbeszélésre rövid időn belül sort kell keríteni. Ezzel egyidejűleg  meg kell vizsgálni az 
ügyeleti helyiség esetleges átalakításának lehetőségét is.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. 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. 
 

110/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2015. évi 
ellátásáról szóló értékelést. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
5./ Napirendi pont: 
Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Azt javasolják, hogy részleteiben is kerüljön 
kidolgozásra az anyag.  
 
Kovács Márta Mária:  a jövő héten egyeztetés is lesz ennek kapcsán, mindenkit szívesen 
látunk a SZIP Kft. ügyvezetőjével együtt. 
 
 
Virányi Balázs: bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltuk a témát. Egy a lényeg, hogy az ipari 
parkra úgy tekintsünk, hogy az része az életünknek. Nem csak akkor, mikor cégek 
települnének ide, hanem akkor is, mikor nekünk kell az ipari parkot fejleszteni. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

111/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Ipari park értékesítési, 
hasznosítási stratégiája című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felkéri 
Huszár Gábor polgármestert, hogy a 2016. júniusi ülésre részleteiben is dolgozza ki  a az 
előterjesztésben foglaltakat továbbá tartson egyeztetést szélesebb kör (bizottsági elnökök, 
egyes bizottsági tagok és a KFT képviselőinek bevonásával. 
 
Határidő: 2016. júniusi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Gyökös Imre Gergő SZIP ügyvezető 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

112/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Koncz Gabriella 
r. alezredes, rendőrségi tanácsos kinevezését a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2./ Napirendi pont: 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári zárva tartása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

113/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- A Könyvtár nyitva tartása:  
2016. július 25-től 2016. augusztus 12-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 
illetve 2016. június 20-tól június 24-i, és 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus 
26-ig a gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2016. július 
4-8-ig és 2016. július 18-22-ig tartó időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés 
szünetel. 

- a Múzeum nyitva tartása nem változik, azaz keddtől szombatig 11.00-től 15.00 óráig, 
illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.   
 

Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 
tartás módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 
3./ Napirendi pont: 
Társadalmi Bizottságba tag delegálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /  
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

114/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a kitüntető címekre 
javaslatot tevő Társadalmi Bizottságba  

Kovács Tiborné (sz.: Salfai Katalin) Szentgotthárd, Arany J. u. 18. sz. alatti 
szentgotthárdi lakos delegálását. 

 
Határidő : azonnal 
Felelős :   Huszár Gábor polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, mindhárom javaslata, hogy 1 év határozott 
idejű időtartamra adjuk használatba.  
Nyilván tavasszal már le kell ülni tárgyalni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

115/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében (9970 
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) tovább 
folytathatja működését azzal, hogy  
- határozott ideig, 2016.07.01.- 2017.06.30-ig használhatja az ingatlant – és ez az 

időtartam plusz egy évvel csak akkor hosszabbítható meg, ha a Városi Gondozási 
Központ elhelyezési problémái másképp mint ezen épület használatával nem 
lesznek megoldhatók.  

- a használat során felmerülő rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli, 
- az ingatlan használatáról külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal. 
 

Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: 2016. július 01. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
5./ Napirendi pont: 
Nagyboldogasszony Plébánia támogatási kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és mindkettő javasolja a támogatást 6 350 000 Ft –
ban, a tartalék keret terhére. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

116/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony 
Plébánia kérelmét a templomhajó festett üvegablakainak felújítására 6 350 000 Ft-tal 
támogatja  a tartalék keret terhére. Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület 
visszajelzést kér.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
6./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta. 
 
Kovács Márta Mária:  évről évre elénk kerül, minden további nélkül tudjuk támogatni. 
  
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

117/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város 
Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2016. évben átutalandó 
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház állagmegóvására és környezete szépítésére az 
ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981. Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti 
civil szervezet részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és 
Környéke Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2016-ban 
fizetendő összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. § 
rendelkezése szerint. Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 
 
 
7./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, támogatást javasol. 
 
Kovács Márta Mária:  a támogatás forrásaként a tartalékot jelöltük meg. 
Évek óta nem működött az egyesület, most új vezetéssel újraindítanák. 
 
Labritz Béla:  úgy gondolom, támogatni kell. Irigykedve nézzük a Magyarlaki Önkéntes 
Tűzoltókat, akik már országszerte ismertek.  
 
Dömötör Sándor: meg fogom szavazni a támogatást, de el kell mondani, hogy ez csak az 
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egyesület beindításához lesz elég. 
 
Szalainé Kiss Edina: akkor tudnánk igazán segíteni, ha látnánk a jövőbeli terveiket.  
Én is javaslom most a támogatást. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem – 1tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
118/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmét 100 000,- Ft-tal támogatja a tartalék keret terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 
 
8./ Napirendi pont: 
Rábatótfalui SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, az erőforrás bizottság javaslata az volt, hogy a 2017. 
évi költségvetés terhére támogassuk, míg a jogié, hogy az egyéb pályázatokhoz elkülönített 
keret terhére. Én is inkább emellett lennék.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

119/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.940.000-Ft támogatást biztosít 
a költségvetésben a „egyéb szervezetek pályázati önrész” tartalék keret terhére az 
önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 0955/1 helyrajzi számú rábatótflaui 
sportpálya sportöltözője mellé szerszámtároló építésére azzal, hogy az összeget a Rábatótfalui 
SE számára biztosítja, az ingatlan tulajdonosaként hozzájárul a munkálatok elvégzéséhez és a 
munkálatok szervezésével, koordinálásával az Egyesületet bízza meg. A támogatás az 
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti költségkiírás alapján került meghatározásra. A 
Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
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9./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátások fejlesztésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, van kiegészítés? 
 
Kovács Márta Mária:  bizottságunk úgy gondolja, hogy minden pályázati lehetőséggel élni 
kell. Igaz, hogy a pályázati önrészként beállított alap kimerülőben van, de a különbözetet még 
a tartalékból tudjuk biztosítani.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

120/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és 
c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 
előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint az óvodai vizesblokkok 
felújítására: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 
IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

SZEOB Játékvár 
Óvoda 4 db 

vizesblokk felújítása 
27 126 366,- Ft 13 563 183,- Ft 13 563 183,- Ft 

Közbeszerzés 
költsége 

588 000,- Ft 294 000,- Ft 294 000,- Ft 

Műszaki ellenőr 
költsége 

542.527,- Ft 271 263,- Ft 271 264,- Ft 

ÖSSZESEN: 28 256 893,- Ft 14 128 446,-Ft 14 128 447,- Ft 
 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 14 128 447,- 
Ft összegben biztosítja. 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok 
szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 
előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint a Hunyadi u. felúfítására: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 
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ÖSSZEGE 
Hunyadi utca 

felújítása 
30 779 220,- Ft 15 000 000,- Ft 15 779 220,- Ft 

Közbeszerzés 
költsége 

588 000,- Ft 0,- Ft 588 000,- Ft 

Műszaki ellenőr 
költsége 

615 584,- Ft 0,- Ft 615 584,- Ft 

ÖSSZESEN: 31 982 804,- Ft  15 000 000,-Ft 16 982 804,- Ft 
 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
16.982.804,- Ft összegben biztosítja. 
 
Forrás : 25 millió Ft-ig a betervezett pályázati önrész alap, a fennmaradó 6 111 251 Ft 
pedig a tartalék keret terhére.  
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. június 09. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 
10./ Napirendi pont: 
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

121/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
11./ Napirendi pont: 
Magyarlak község településfejlesztési koncepció véleményezése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. 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. 
 

122/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarlak Község 
közigazgatási területére kiterjedő, a Modular Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó Kft., Gergye 
Péter vezető településtervező által összeállított, 2016. május 3-án kelt településfejlesztési 
koncepció elfogadása kapcsán kifogást nem emel.    
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
Huszár Gábor, polgármester, 15:40 órakor szünetet rendel el, 16: 07 órakor folytatódik az 
ülés.  
 
12./ Napirendi pont: 
Rendezési tervek felülvizsgálata – beérkezett vélemények, észrevételek ismertetése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 20.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
  
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
1,5 éve dolgoznak a Rendezési terven, bele van dolgozva az összes szakhatóság javaslata ill. 
az összes lakossági és képviselői javaslat. 
Ha ezt most így elfogadjuk, akkor el kell küldenünk az anyagot a megyei főépítészhez záró 
véleményezésre, ha onnan visszajön, a testület formailag elfogadja. 
Kérem Beátát, néhány gondolatban foglalja össze a tervet! 
 
Godavszky Beáta: a véleményezési szakasz lezárult, ilyenkor szoktak egy szakhatósági 
egyeztető tárgyalást is tartani. Az idő rövidsége miatt erre nem kerül sor.  
A javaslatokat táblázatba rendeztük. 
Az örökségvédelemmel kapcsolatban az önkormányzatnak majd szabályzatot kell alkotni, erre 
a HÉSz nem tud kitérni.  
Az állami főépítész észrevételeiből hármat szeretnék kiemelni. Bizonyos épületeknél a 
magasság értékre annyit írtunk, hogy „kialakult”.  Erre jelezte, hogy ezt nem lehet, -tól –ig-ot 
kell felírni. Teljesen felesleges többek között a templomokot ilyen szempontból felmérni, 
ahhoz kérném a testület hozzájárulását, hogy maradhasson így. 
Ültetési kötelezettség tájtervezői eszköz, szomszédsági zavarásokat próbál kiküszöbölni. 
Például ipari területek szélén. Régóta alkalmazzuk, de ez önkormányzati kötelezettség.  
Úgy gondolom, hogy ezt nem kell most belevenni a településrendezési tervbe. Az ipari park 
III. ütemnél merült csak fel igazából az Őrségi Nemzeti Park részéről.  
A tanyák területfelhasználási besorolása is téma volt, azt javasolja a főépítész, hogy 
beépítésre szánt területek legyenek ezen tanyák. Az én olvasatomban beépítésre szánt terület 
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cska belterület lehet.  
 
Huszár Gábor: a kethelyi laktanya utáni területekről van szó, ill. van egy ilyen Jakabházán 
is. Ezen területeket belterületbe szántuk, de a földhivatali bejegyzésben olyan magas 
aranykorona értékkel szerepel, hogy kötelező termőterületnek maradnia.  
Az ültetési kötelezettség a családiházas övezeteknél is érvényes szabály? 
  
Godavszky Beáta: ott is lehet jelölni, de nem kötelező.  
 
Huszár Gábor: rendben.  
Ha a tanyák belterületbe kerülnének, kötelező lenne oda infrastruktúrát kiépíteni.  Ha marad 
így, akkor is lehet majd építési engedélyt kérni. 
 
 
Szalainé Kiss Edina: a lakosság megnyugtatása miatt szeretném elmondani, hogy a lakossági 
észrevételek mind meg lettek válaszolva az anyagban.  
 
Huszár Gábor: az önkormányzati honlapról mindenki számára elérhető lesz az anyag. 
Szeretnénk kérni a júniusi ülésre. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazattal elfogadta az 1.,3.,4. pontokat ill. 

7 igen – 1 nem szavazattal a 2. pontot. Az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes 
közigazgatási területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza 
kapcsán, az intézkedést igénylő szakhatósági véleményekben foglaltakat Godavszky 
Beáta településrendező-tervező által összeállított, az előterjesztéshez, annak 2. számú 
mellékleteként csatolt szakmai javaslat szerint elfogadja. 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes 
közigazgatási területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza 
kapcsán, a VMK mb. Állami Főépítész VAD/ÉHOTDF01/266-10/2016. számú 
véleményének 12. pontja vonatkozásában  az alábbi döntést hozza: 
Egyetért azzal, hogy a helyi építési szabályzat tervezetének 20.§. (5) d) és e) pontjából 
az ültetési kötelezettségre utaló mondatrész és mondat,  továbbá a 30.§. ültetési 
kötelezettségre vonatkozó (7) bekezdés törlendő. 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes 

közigazgatási területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza 
kapcsán, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 007383-1/2016 számú véleménye 
vonatkozásában az alábbi döntést hozza:  
A településrendezési terv a vasút melletti legalább 25m széles sávban lakóház építését 
ne engedje meg. 
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes 
közigazgatási területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza 
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kapcsán, a partnerségi észrevételek vonatkozásában elfogadja az előterjesztés 4. számú 
mellékletét. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: kikísérem vendégeinket, átadom alpolgármester úrnak az ülés vezetését. 
 
16:45 órakor Huszár Gábor távozott a teremből. 
 
Labritz Béla:  költségvetési rendeletünk módosítása van előttünk. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI.2.) önkormányzati rendeletét 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

14./ Napirendi pont: 
Címer, zászló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs zsolt jegyző,   
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Labritz Béla:  két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendelet módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendeletét 

a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 
3/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
15./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Labritz Béla:  két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendelet módosítását. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendeletét 
a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

16/ Napirendi pont: 
Rábakethelyi városrészen új építési telkek kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16:47 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe. 
 
Labritz Béla:  két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

124/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
szentgotthárdi 092/1. hrsz.-ú rét művelésű ágú 352 m2 alapterületű ingatlan 528.000,- 
Ft vételáron. történő megvásárláshoz. Forrás: az önkormányzat 2016. évi  Belterületi 
vízrendezés kerete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant 
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen új építési telkek 
kialakítására kerülne sor.  
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladókkal történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
szentgotthárdi 092/2. hrsz.-ú rét művelésű ágú 346 m2 alapterületű ingatlan 519.000,- 
Ft vételáron. történő megvásárláshoz. Forrás: az önkormányzat 2016. évi Belterületi 
vízrendezés kerete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant 
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen új építési telkek 
kialakítására kerülne sor.  
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladókkal történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  
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17./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesítés Sztg. 0705/9; 070/16 és 0696/10 hrsz. ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

125/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 0705/9 hrsz-ú, 
4,6082 ha területű, erdő, rét és út művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 24/72 tulajdoni 
részarányára, a 0707/16 hrsz-ú, 4,0206 ha területű, erdő, út művelési ágú külterületi 
ingatlanban lévő 2880/7920 tulajdoni részarányára és a 0696/10 hrsz-ú, 1,3549 ha területű 
erdő művelési ágú külterületi ingatlanban lévő 1500/3732 tulajdoni részarányára az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) történő Adásvételi 
szerződés megkötéséhez járul hozzá a 92/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati 
kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért.  Így az egyes ingatlanok helyrajzi számai és azok 
vételára: 
hrsz Eladási 

ár (Ft) 
0705/9 1.193.500 
0707/16 1.372.900 
0696/10 400.800 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
18./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokbanlakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter- Szukics Mónika ügyvezető, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

126/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 
elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
19./ Napirendi pont: 
Lakáscélú támogatási kérelem. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

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

 
127/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
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:  
 
Pál Zsolt (szül.: Kaposvár, 1980.10.27. an.: Kovács Zsuzsanna) és házastársa Pálné Bita Edina 
(szül.: Szombathely, 1982.08.17. an.: Major Ibolya Irma) 9970 Szentgotthárd, Kis u. 97. szám 
alatti lakosok részére a szentgotthárdi 4368 hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Kis u. 
97.  sz. alatti családi házas ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2016.06.21. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/16 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: a bizottságok az 1.”A” és 1. „B” verziót javasolják elfogadásra. 
 
Labritz Béla:  egyéni javaslatként a bérbeadást javasolnám csere nélkül.  
Mert abból lenne nekünk leghamarabb pénzünk.  
 
Huszár Gábor: rendben, ezt is fel fogjuk tenni szavazásra. 
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Dömötör Sándor: ha az 1”A”,  1 „B” változatot támogatjuk, akkor 3 igénylő problémáját 
tudjuk megoldani. Mindenképp ezt javaslom elfogadni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
Huszár Gábor javaslatát a képviselő-testület 2 igen – 5 nem  - 1 tart. arányban elutasította. 
 

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

128/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád 
u. 11. szám alatti 955/6/A/16 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázst Trifusz József 9970 
Szentgotthárd, Árpád u. 17., sz. alatti lakos részére csere jogcímén biztosítja az általa 
jelenleg bérlet 955/6/A/17 hrsz-ú ikergarázs egyidejű leadása esetén.  

  
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont alapján megüresedő 

9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű 
garázst (mely ikergarázs), bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj: havi 6.315.-Ft/hó+ÁFA, 
összesen 8.020.-Ft. 
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15. 
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. júniusi testületi ülés. 
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, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti 
díjat. 
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.  
 

Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  
 
16:55 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 16:56 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Labritz Béla:  a temetői parkolónál a rácsot ki kellene cserélni, mert leér az autók eleje. 
Felsőpatak úton található folyókáról már novemberben készítettem felvételt, a mai napig 
problémás, már a lakók is felbérednek ha átmegy rajta egy autó.  
A Baross Gábor utcában az autóbuszok közlekedhetnek? 
 
Fekete Tamás: ezt már jeleztem a busztársaság felé, azt a jelzést kaptam, hogy nem az 
ÉNYKK autóbuszai voltak. Mindenkinek a Hunyadi út van kijelölve. 
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Dömötör Sándor: a Rába hídtól a Fezoig a kerékpárúton már alig lehet közlekedni a belógó 
fenyőfák miatt. 
Többször jeleztem már, hogy próbáljunk meg segítséget nyújtani özv. Csejtey Lajosné Rózsa 
Ferenc utcai lakosnak, abban, hogy a tőle nyugatra eső szomszéd házánál lévő fákat 
kivágathassa. Beárnyékolják teljesen az udvart, az összes levél az ő udvarára hullik, viharban 
félnek is, hogy a fák a házra dőlnek.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: közterületen lévő fákkal az önkormányzat foglalkozik. 
 
Dömötör Sándor: magánterületről beszélünk. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ebben az esetben nem önkormányzati feladat. Természetesen felszólítást 
tudunk kiküldeni.  
 
Fekete Tamás: nem olyan egyszerű ez az ügy, talán a birtokháborítást meríti ki. 
Felszólítást tudunk kiküldeni, de ha erre nem reagál a tulajdonos, akkor feljelentést kell tenni.  
Dr. Haragh László: Walldürnben jártunk nem rég, ugyaolyan visszavágott fákat láttunk, 
mint ahogyan Szentgotthárdon jártak el. 
A varjak nagyon elszaporodtak, lehetne velük valamit kezdeni? 
A Refektóriumban található csilláron finoman kifejezve, furcsán mutatnak az új, 
energiatakaérkos izzók. Nem lehetne valamiféle burával ellátni? 
 
Huszár Gábor: a varjak védek állatok. Nem tehetjük meg, hogy befogatjuk őket, mint a 
galambokat. Körmenden a várkertben külön enegedélyt adtak kilövésre, természetesen ez 
csak túlszaporodás esetén lehetséges. 
 
Fekete Tamás: a madárvédőkkel is kereshetünk valamiféle megoldást. Minden lehetőséget 
megvizsgálunk. 
 
Kovács Márta Mária:  legutóbbi ülésen elhangzott, hogy a régi hotel kapcsán lesz egyeztetés, 
megtörtént? 
Programokra szeretném felhívni a figyelmeket, 3-án lesz többek között a Kistérségi forgatag. 
 
Huszár Gábor: a múlt héten volt egyeztetés, jövő hétre konkrét ajánlatokat kértünk. Mihelyt 
érdemi előrelépés lesz, a testületet tájékoztatjuk.  
 
Szalainé Kiss Edina: több olyan elhagyott ház is van, ahol méteres fű van. Semmilyen 
módunk nincs arra, hogy felszólítsuk a tulajdonosokat a rendbetételre? 
 
Huszár Gábor: felszólításra van lehetőségünk, ha jogsértést követnek el. 
Úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:12 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


