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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-20/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 29-én            
14: 06 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
    Dr. Sütő Ferenc képviselő 
 Dömötör Sándor, 
 Dr.Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 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:   Labritz Béla alpolgármester,  
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Godavszky Beáta településrendező tervező, 
 
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 napirendek közé a „Közlekedésfejlesztési 
pályázati lehetőség” című előterjesztést. 
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Zárt ülésen kívánja tárgyalni :  
„A Gotthard-Therm Kft.  ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.”, 
„A Gotthard-Therm Kft. 2016. évi üzleti terve.”, 
„A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2016. évi üzleti tervének 
kiegészítése.”, 
„A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. 2016. évi üzleti terve.”, 
„ Területvásárlás – telekhatár rendezés ( Ropos Gábor )”, 
 „Sztg. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan felajánlása ( Dr. Augustin – Gyurits Katalin )”, 
valamint  
„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre.”  
című előterjesztéseket. 
 
 

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

141/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
a”Közlekedésfejlesztési pályázati lehetőség” című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az  
„A Gotthard-Therm Kft.  ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.„, 
 „A Gotthard-Therm Kft. 2016. évi üzleti terve.”, 
„ A Szentgotthárdi Eszközkezelő – és Településfejlesztő Kft. 2016. évi üzleti tervének 
kiegészítése.”, 
„A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. 2016. évi üzleti terve.” 
„Területvásárlás – telekhatár rendezés ( Ropos Gábor )”, 
„Sztg. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan felajánlása ( Dr. Augustin – Gyurits Katalin )”, 
valamint, 
„ Kitüntetés javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre.”, 
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 / 
  
2./ Napirendi pont: 
A településrészek helyzetének vizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az intézményekben az önkormányzatok által folytatott munkákról különös 
figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal ( pl. takarítás ) való 
együttműködés tapasztalataira. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.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 / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Településrendezési tervek felülvizsgálata – a településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv elfogadása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 7.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8.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: 
Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10.számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( „Partium” AMI ) kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. ( II. 25. ) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 12.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 13.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /  
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve új építési telkek 
kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 14.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Eladási ár meghatározása Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. 9921 Vasalja 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 15.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem 2508/2 hrsz. ( König Mátyás ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 16.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1684 hrsz-ú Sportpálya területrészének használata. 
Előadó: Feketet Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 17.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 18.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /  
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása. 
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 / 
 
14./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési pályázati lehetőség. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
III. EGYEBEK 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
  
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Június 4-én Dr. Boris Jesih főkonzul úr fogadásán vettem részt. 
Június 6-án a Pedagógus Nap alkalmából szervezett ünnepségen köszöntöttem a meghívott 
pedagógusokat a Refektóriumban. 
Június 7-én egész nap Lendván tárgyaltam. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 
Kft. STT ülésén Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 
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Június 8-én Monek Gyulát Magyarlak polgármesterét fogadtam, majd Horváth Tibor tervező 
úrral tárgyaltam. Délután a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülésére mentem. 
Június 9-én Dr. Boris Jesih főkonzul urat fogadtam, majd a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 
stratégiai megbeszélésén vettem részt a Robert Leeb teremben, ezután a háziorvosokkal 
egyeztettünk a polgármesteri tárgyalóban. 
Június 10-én Szombathelyen tárgyaltam. 
Június 11-én tartottuk a Ruttkai-Latinovits Napok első programját a Csákányi László 
Filmszínházban, amelynek keretében megemlékeztünk a 40 éve elhunyt színészkirály életéről, 
haláláról és Ruttkai Évával való kapcsolatáról. A Ruttkai-Latinovits Napok következő 
programjára 2016. szeptember 24-én kerül majd sor.  
Június 13-án TDM megbeszélést tartottunk, majd a Zöld Város projekttel kapcsolatos 
pályázati egyeztetésen vettem részt. 
Június 14-én szintén TDM egyeztetést tartottunk. Délután a Szlovén Államiság Napja 
alkalmából rendezett fogadáson vettem részt a Lipában, majd a Szerelmesek Fesztiváljával 
kapcsolatos sajtótájékoztatóra mentem a Csákányi László Filmszínházba. 
Június 15-én Körmendre mentem a Régióhő Kft-hez. Délután a Széchenyi István Általános 
Iskola ballagási ünnepségén vettem részt. 
Június 16-án a „6. Információs Társadalom Parlamentje” elnevezésű programon vettem részt 
Budapesten. 
Június 17-én Régióhő Kft. taggyűlésére mentem, majd onnan Zalaegerszegre, ahol a Nyugat 
Pannon Járműipari és Mechatronikai Kft. ülésén vettem részt. 
Június 18-án Szombathelyen Takács András atya pappá szentelésén vettem részt, majd 
másnap a szentgotthárdi ciszter templomban tartott első miséjén és a pappá szentelés 
alkalmából rendezett fogadáson tettem tiszteletemet a Lipában. 
Június 20-án rendkívüli Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok-, valamint Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Jogi bizottsági ülést tartottunk, melyet rendkívüli testületi ülés követtet. 
Ezután kerékpáros egyeztetést tartottunk, majd az UHL-be mentem. Délután Budapestre 
utaztam, ahol a Szlovén Nagykövetség által rendezett fogadáson vettem részt. 
Június 24-25-én Gödöllőn tartózkodtam, ahol Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
szervezésében rendezték meg a Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozóját.  
Június 25-án a Szentgotthárdi Fúvószenekar fennállásának 110. évfordulóján Labritz Béla 
alpolgármester úr köszöntötte a zenekar tagjait. 
Június 27-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Június 28-án tartotta soron következő ülését a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. 

A polgármester szabadsága: 
2016. május és június  hó: 

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

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016.05.09-13.             5 nap - 
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2016. évre megállapított 
szabadság   

(2015. évi+2016. évi = 
2016. évi mindösszesen) 

2016. június 23. napjáig 
felhasznált 

Igénybe vehető /  
kiadandó 

15+39 = 54 nap 15+4=19 nap 35 nap 
 
Tegnap kezdetét vette a Szerelmesek Fesztiválja programsorozatunk a Csákányi László 
Filmszínházban, ma este 19.30 órától pedig Csányi Sándor önálló estjét tekinthetik meg az 
érdeklődők a Kolostorudvarban.  
Vasárnap estig várjuk Önöket a programokra, honlapjainkon, és a rendezvény plakátjain 
minden információt megtalálnak.  
 
Dr. Sütő Ferenc: június 10-én került sor az Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület rendezésére az Ifjúsági Nap. Várakozásainkat felülmúlta.  
Több versenyszámban mérkőztek meg a diákok, értékes nyereményeket osztottunk, a fődíj 
egy 100 000 Ft-os sportutalvány volt.  
Szeretném megköszönni Gaál Ákosnak, Szép Renátának, Szalainé Kiss Edinának, Károly 
Andreának ill. a Pannon Kapu Kulturális Egyesület valamennyi munkatárásának a 
szervezésben és a lebonyolításban nyújtott munkáját. 
 
Huszár Gábor: azt  még el kell mondani, hogy a gyerekek egy része egészségfelmérésen vett 
részt. 
 
Dr. Haragh László: 24-én Lábodi Gábor képviselő társammal részt vettünk a Máriaújfalui 
sportklub évadzáró ünnepségén, az ifi csapat bronzérmes lett. 
 
Kovács Márta Mária:  A két ülés közti anyagban szerepel az Gotthárd-Therm Kft. ÁSZ 
jelentése, a rövidke összegzést szeretném mindenképp kiemelni. „Szentgotthárd város 
önkormányzata a feladat ellátását biztosította, tulajdonosi joggyakorlása és a társaság 
vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a kötelezettségállomány nagyságát azonban a 
működésre nézve kockázatosra értékeltük.” ebből is látható, hogy a kötvény kockázatos a 
városra és a fürdő működésére nézve. 
Mindenképp szeretném javasolni, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek dolgozzanak ki 
közép és hosszútávú stratégiai tervet az októberi ülésig. 
 
Huszár Gábor: ezt tudom támogatni, de jó lenne ha a költségvetési tárgyalásokat 
megelőzően már látnánk az üzleti terveiket is. 
 
Virányi Balázs: évek óta küszködünk a stratégiai tervekkel, sokkal fontosabbnak tartanám, 
ha a tulajdonosi elvárások reálisabbak lennének. 
Tudtommal a 1,5 millió Ft, amit a kézilabda sportra szántunk, a mai napig nem lett kiosztva.  
Nem érdekel, hogy vita van klubok és emberek között, a fiatalok érdekeit kellene nézni. 
 

    

2016.06.13-17.             5 nap 

  

2016.06.21-23.   3 nap 
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Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy most állandósul a helyzet, így lehet stratégiai terveket 
készíteni. 
A sport témában teljesen egyetértek, azt nem lehet megengedni, hogy néhány sértett sportoló 
mutasson irányt. Ha megegyezés lesz, azonnal kiosztjuk a pénzt.  
 
Szalainé Kiss Edina: én tag vagyok abban a bizottságban, amely a sportpénzekről dönt. 
Semmilyen gátat nem szabtunk a pénzek kifizetésének.  
A megrendezett Fúvószenekari találkozóra elkészült a zenekar ruhája, nagyon jól mutattak, és 
az egész rendezvény jó hangulatban zajlott. 
A közvilágítással kapcsolatos bejelentéseket a jövőben az ENERIN felé kell megtenni, 
elérhetőségük meg fog jelenni a helyi lapban.  
Dömötör Sándor: örömmel látom, hogy meg vannak a kivitelezők az útfelújításokra, jó lenne 
ha a munkák megkezdése előtt a lakosság is kapna értesítést.  
Van valamilyen információ a Hunyadi út felújításával kapcsolatban? 
 
Huszár Gábor: a Hunyadi út felújítására be van adva egy pályázat, egyébként a Közútkezelő 
rövidtávú fejlesztési tervében szerepel az buszpályaudvartól az Ady utcáig történő felújítás. 
 
Virányi Balázs: a kézilabda kapcsán javasolnám, hogy a sportreferens üljön le a klubok 
vezetőivel, és végre történjen megegyezés.   
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

142/2016. 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. 
Mindhárom önkormányzati tulajdonú cég vonatkozásában kerüljön kidolgozásra egy 
középtávú ( 3 éves ) esetleg hosszabb távú ( 4-6 éves ) stratégiai terv októberre, továbbá 
minden cég készítse el novemberre az üzleti terv koncepcióját már a költségvetési koncepció 
összeállításához.  
A képviselő – testület gratulál a nemzeti labdarúgó válogatott teljesítményéhez, és kiemeli a 
szurkolók hozzáállását. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
A településrészek helyzetének vizsgálata. 
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 / 
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Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

143/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képvisel testülete a Településrészek helyzetének 
vizsgálata című előterjesztést elfogadja. Elrendeli, hogy ezt a témát a továbbiakban is 
napirendre kell tűzni. 
Egyben megköszöni a településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak eddig végzett 
eredményes munkáját. 
 
Határidő: 2020. évi júniusi testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az intézményekben az önkormányzatok által folytatott munkákról különös 
figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal ( pl. takarítás ) való 
együttműködés tapasztalataira. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6.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. Van kiegészítés? 
  
Kovács Márta Mária:  néhány hete döntöttünk az Arany János Iskola vonatkozásában arról, 
hogy beadunk egy energetikai pályázatot. Akkor a közbeszerzési ülésen azt az információt 
kaptam, hogy nem szükséges a tető felújítása az iskolában. Azóta történt egy bejárás, mely 
feltárta, hogy igenis felújításra szorul a tető. Ha az önkormányzatnál marad az iskola 
fenntartása, szeretném ha a jövő évi költségvetés tervezésekor bekerülne. 
 
Lábodi Gábor: szerepel az Arany János Iskola vonatkozásában, hogy tantermek festésre 
szorulnak, én tettem annak idején felajánlást, két tantermet festettünk volna ki saját költségre, 
de ezt sajnos nem fogadták el, valamilyen más megoldást viszont fogunk találni a jövőben. 
 
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy elnök asszony  kiegészítését most szerepeltetni kellene 
a határozatban, hiszen természetes, hogy ha nagy felújításra van szükség, akkor azt külön 
tervezzük.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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144/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a „Beszámoló az 
intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról  különös figyelemmel  az 
önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl. takarítás)   való  együttműködés 
tapasztalataira” című testületi anyagot megismerte, az aban foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester 
              Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Településrendezési tervek felülvizsgálata – a településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv elfogadása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 7.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 bizottságunk megtárgyalta, mindhárom bizottság elfogadásra 
javasolja. 
Megérkezett a főépítész záró véleményezése is amit ismertetek és ami kiosztásra is került, így 
kéri, hogy az abban foglaltakat is tárgyalják a képviselők. 
  
Kovács Márta Mária:  mennyire rugalmas később a szabályzat? Van lehetőség változtatásra? 
Gondolok például a régi buszpályaudvar környékére, ami fehéren lett hagyva, vagy a régi 
strand területére, mely kékkel lett jelölve. 
 
Godavszky Beáta: vannak területfelhasználási egységek, ezeket különböző színek jelölik. 
Például a buszpályudvar környéke azért fehér, mert az közlekedési területhez tartozik.  Az 
OTÉK által meghatározott funkciókat lehet ott elhelyezni. 
Ugyanilyen a strand területe, településközpont vegyes terület besorolást kapott, melyre 
hasonlóan van szabályozás. 
Ha olyan funkciók lennének a továbbiakban elhelyezve az adott területeken, amelyeket az 
OTÉK nem enged meg, akkor módosítani kell a rendezési tervet. 
  
Huszár Gábor: a Brenner kápolna környékén lehet, hogy módosítással kell majd élnünk, és 
az ipari park III. üteménél. De ezt majd a következő 10 évben meglátjuk. 
Másfél éves munka végén járunk, egyeztetések sora van mögöttünk. Köszönöm szépen 
minden résztvevő munkáját! 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
Figyelem, a határozat elfogadása után, rendeletalkotás következik! 
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

145/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Szentgotthárd Város 
Településszerkezeti tervét és annak leírását megtárgyalta és Csermely Andrea mb. 
megyei főépítész VA/ÉHOTF 01/266-17/2016. számú „Szentgotthárd Helyi Építési 
Szabályzat - Végső szakmai véleményezési szakasz” tárgyú levelében foglaltakat is 
figyelembe véve és elfogadva jóváhagyja ezen határozat alábbi mellékleteivel:  

1.sz. melléklet: a 970-TR/2015. számú dokumentáció, 2.2. jelű 
Szentgotthárd teljes igazgatási területe című tervlap  

                   2.sz. melléklet: a 970-TR/2015. számú dokumentáció, Szentgotthárd város  
                   településszerkezeti terv leírása című fejezet 
 

           Határidő: a közlésre azonnal 
           Felelős: Fekete Tamás irodavezető 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 
 

2./ Napirendi pont: 
Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8.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, és mindhárom bizottságunk az „A” pontot 
javasolta elfogadni. 
 
Virányi Balázs: támogattuk az „A” pontot, de javasoltuk, hogy vizsgáljuk meg egy olyan 
modellkialakításának lehetőségét, melyben a rendelkezésre álló támogatásból az 
önkormányzat pályázatot ír ki és olyan orvosokat foglalkoztat, akik csak az ügyeletet látják el.  
 
Huszár Gábor: természetesen lehet ez irányba is gondolkodni, de óva intenék mindenkit, 
hogy magasabb bérért hirdessünk orvos helyeket ügyeleti ellátásra, hiszen bérfeszültséget 
gerjesztenénk. Ki tudná biztosítani, hogy nem valamelyik háziorvosunk pályázná meg a 
helyet, és akkor a háziorvosi körzet maradna üresen. 
Kovács Márta Mária:  mi bizottságunk is az „A” pontot javasolni, de felhívtuk arra is a 
figyelmet, hogy tulajdonképpen élő szerződésünk van. 
Azt is elmondtuk, hogy az egészségügy finanszírozása folyamatos átalakulásban van, 
előfordulhat, hogy az OEP támogatások is változnak. 
Azt mindenképp javasolnánk, hogy ha nagymértékű változás lesz, akkor újra kell tárgyalni 
jelen megállapodást. 
 
Szalainé Kiss Edina: kérném polgármester urat, hogy a javaslatokat külön tegye majd fel 
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szavazásra, mert az „A” pontot tudom támogatni, de az eszközkezelő bizottság javaslatát nem. 
 
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy a cég visszaél a helyzetével, élő szerződés mellett több 
pénzt kér, és semmi sem tartja majd vissza, hogy ezt jövőre is megtegye. Természetesen 
kényszerhelyzetben vagyunk, el kell fogadni az „A” pontot, de mi a helyzet az 
asszisztenciával? Köztudott, hogy a környéken dolgozó asszisztensek azért nem vállalták az 
ügyeletet, mert ez a cég nevetségesen kevés pénzt ajánlott fel. 
 
Virányi Balázs: én úgy gondolom, hogy a mi javaslatunkba az asszisztensek is beletartoznak. 
 
Huszár Gábor: természetesen minden ötletre nyitottak vagyunk, csak az a baj, hogy a 
képviselőtársaim részinformációkkal rendelkeznek. 
Szentgotthárd és kistérsége összesen 6-7 ügyeletet ellátni képes háziorvossal rendelkezik, ez 
le sem fedi az ügyeleti időt. Mi a szervezést nem tudjuk megoldani, hiszen nem rendelkezünk 
olyan kapcsolatrendszerrel, mint a cég. 
 
Dr. Haragh László: az előterjesztés arról szól, hogy most megadjuk e a támogatást, vagy 
nem.  
 
Szalainé Kiss Edina: legfontosabb feladatunk, hogy az ellátás zavartalanul biztosítsuk. 
 
Virányi Balázs: a cég is csak úgy tud idehozni orvost, ha plusz pénzt tesz a rendszerbe. Ennél 
az anyagnál látszik, hogy mekkora különbség van a közszféra és a piac között. 
 
Dr. Sütő Ferenc: a kialakult helyzetért a háziorvosok is felelősséggel tartoznak, hiszen szinte 
semmilyen részt nem vállalnak az ellátásban. 
A támogatással csak rövidtávon oldjuk meg a problémát.  
 
Huszár Gábor: arról a javaslatról elfeledkeztünk, hogy mindezt a kialakult helyzetet jelezzük 
a felsőbb szervek felé. 
Először az „A” pontot fogom feltenni szavazása, majd az előbb elhangzott javaslatot, majd az 
eszközkezelő bizottság javaslatát. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném ha az OEP finanszírozással kapcsolatos javaslat is 
bekerülne. 
 
Huszár Gábor: akkor ezt újabb pontban teszem fel. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem  ill. 6 igen – 2 tart. arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
146/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti ellátást 

biztosító Morrow Medical Zrt. kérelmét megismerte, 
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azzal, hogy  a Zrt bruttó 700.000,- Ft/hó finanszírozási többletigényt elfogadja, 
Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről 2016. július 01. időponttól biztosítja az 
ehhez szükséges többletköltségeket az alábbiak szerint: 

- 2016. évben + 2.513.672,- forintot a költségvetési tartalék keret terhére, 
- a következő években az éves költségvetés terhére 

és felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására azzal, hogy 
amennyiben az OEP finanszírozás kedvezően változik, úgy arányosan csökkenteni kell a 
plusz finanszírozási összeget.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 
2.) A képviselő-testület felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a testület nevében  jelezze 
Magyarország kormánya ezen belül az egészségügy irányítói felé Szentgotthárd és 
környékének nehézségeit az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

 
3.) A Képviselő – testület úgy rendelkezik, hogy meg kell keresni az orvosi ügyeleti 
szolgálatban érintett  többi önkormányzatot is azzal, hogy az ügyeleti szolgálatot ellátó 
szervezet számára a kért többlet összeget biztosítsák – ehhez a szükséges megállapodást el 
kell készíteni.   szerződésmódosítás aláírása kapcsán. A Képviselő – testület javasolja, egy 
olyan modellkialakításának lehetőségét melyben a rendelkezésre álló támogatásból az 
önkormányzat pályázatot ír ki és olyan orvosokat foglalkoztat, akik csak az ügyeletet látják el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: úgy látom a korábbi javaslatok átvezetésre kerültek, jól összeszedett 
egészségügyi koncepció van előttünk, javaslom elfogadását. 
 
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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147/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 
Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016.” című előterjesztést megismerte és az 
1. sz. Melléklet szerinti Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióját és Cselekvési Tervét 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, illetve a cselekvési tervben meghatározottak szerint 
Felelős  : Huszár Gábor   polgármester 
                Dr. Klósz Beáta intézményvezető 
 
4./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10.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. Apróbb változtatásokat javasoltak a referens 
javaslatához képest. 
 
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy a Szentgotthárdi Darts Club kérelméről külön 
szavazzunk, hiszen tag vagyok az egyesületben. Ettől függetlenül szeretném kérni, hogy 
támogassák a kérelmet. 
 
Huszár Gábor: feleslegesnek tartom a kizárást. 
 
Kovács Márta Mária:  én is feleslegesnek érzem a kizárást. 
 
Lábodi Gábor: akkor visszavonom a javaslatom. 
 
Kovács Márta Mária:  felolvasnám az összegeket: 
Jakabháza Faluszépítő Egyesület 70 000 Ft, 
Máriaújfalu Városrész 200 000 Ft, 
Rábatótfalu Városrész 150 000 Ft, 
Szentgotthárdi Darts Club 100 000 Ft, 
Magyarországi Szlovének Szövetsége a Nemzetközi Művésztáborhoz 1 000 000 Ft, 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 150 000 Ft, 
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 200 000 Ft, 
SZEMLE Egyesület 89 400 Ft, 
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány pótkérelemmel is élt, így az összeg 112 600 Ft, 
Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 100 000 Ft, 
Zsida-Zsidahegy Városrész 200 000 Ft. 
 
Virányi Balázs: az Iskoláink Tanulóiért Alapítvány esetében mi nem javasoltuk az emelt 
összeget, hiszen később érkezett a kérelem.  
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Dr. Dancsecs Zsolt: a kérelmüket beadták határidőre, ez igazából csak egy kiegészítés hozzá. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

148/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 
terhére a 
 

a.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület fellépőruha beszerzésére 
irányuló kérelmét 70 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016 augusztus 31.  
 

b.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2016. július 31-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtani. 
 

c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtani. 
 

d.) Szentgotthárdi Darts Club dartsversenyek szervezésére irányuló kérelmét 100 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.  
 

e.) Magyarországi Szlovének Szövetsége 15. Nemzetközi Művésztelep szervezésére 
irányuló kérelmét 1 000 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 15.  

 
f.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Tájház, emlékmű átadás, nemzetiségi nap 

szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. 
július 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 30.  
 

g.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló 
kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.  
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h.) SZEMLE Egyesület Tájidegen II. programjának szervezésére irányuló kérelmét 
89 400 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 15.  
 

i.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét 
112 600 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.  
 

j.) Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 1Úton zarándoknap szervezésére irányuló 
kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. augusztus 15-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 30.  
 

k.) Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A városrészi 
önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata 
nevére kiállított számlákat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére 
benyújtani. 
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
5./ Napirendi pont: 
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( „Partium” AMI ) kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11.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, és javasolja a kérelmet 140 000 Ft-tal támogatni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

149/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és 
Kulturális  Szolgáltató fenntartásában működő „Partium AMI” intézmény tanulói számára 
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2016. július 11-17. közötti szervezett szőcei néptáncos szaktábor    támogatására 140 e/ Ft 
összeget biztosít a 2016. évi költségvetés kitüntetési kereten fel nem használt része terhére. 
A támogatási összegről a támogatott számlákkal  legkésőbb 2016. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 
 
6./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. ( II. 25. ) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 12.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. 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 20/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletét 

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

 
7./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
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, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét 

 a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
8./ Napirendi pont: 
Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve új építési telkek 
kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 14.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, az 1. pontot javasolják elfogadni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

150/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 090/15. hrsz.-ú 
szántó művelésű ágú 5199 m2 alapterületű ingatlan kapcsán az ingatlan összesen  7.798.500,- 
Ft vételáron történő megvásárláshoz járul hozzá. Forrás: az önkormányzat 2016. évi  
Belterületi vízrendezés kerete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant 
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen új csapadékvíz-elvezető 
árok, illetve építési telkek kialakítására kerülne sor.   
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
9./ Napirendi pont: 
Eladási ár meghatározása Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. 9921 Vasalja 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 15.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 a határozatot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás követekzik. 
 

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

151/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, 289 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 
(II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 
meghirdeti eladásra az  Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.  
Az eladási ár:  957 400 - Ft,  
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. július 29. 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  
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Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
10./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem 2508/2 hrsz. ( König Mátyás ) 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 16.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta és figyelembe vete a városrészi önkormányzat 
véleményét, amely szűkszavú, nem támogatja az eladást. Kérném képviselő társam némileg 
indokolja! 
 
Szalainé Kiss Edina: határozottan ez volt a részönkormányzati tagok véleménye. Nyílván 
elhangozott indoklás is, ezeket most itt nem szeretném ismertetni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

152/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2508/2 hrsz-ú, 
1883 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű  1/1 arányban tulajdonában lévő ingatlant 
nem értékesíti. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1684 hrsz-ú Sportpálya területrészének használata. 
Előadó: Feketet Tamás városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 17.számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

153/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1684 hrsz-ú 
Sportpálya megnevezésű ingatlan előterjesztés 1. sz. mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 
területrészek - Komáromi Józsefné 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. sz. alatti lakos által 
használt 414 m2-es területrész és Gábor László 9970 Szentgotthárd, Kilián u. 10. sz. alatti 
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lakos által használt 451,5 m2-es területrész - haszonkölcsönbe adását (térítésmentes 
használatba adását) támogatja, s felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 2. és 3. sz. 
mellékletében található Haszonkölcsön szerződések aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződések megkötése 2016.07.15. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
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. 
 

154/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád u. 11. 
szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs 16 m2 alapterületű garázsra Nagyné Szekér Renáta Ivett 
9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. II/9. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés 
megkötéséhez járul hozzá a 128/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 
szereplő feltételekkel a 2016.06.15-n kelt pályázatában szereplő 7.875.-Ft/hó+ÁFA, összesen 
bruttó 10.000.-Ft/hó bérleti díjért. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
Amennyiben Nagyné Szekér Renátával a bérleti szerződés megkötése nem jön létre, akkor a 
garázsra érvényes pályázatot benyújtó Gaál Roland 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11 IV/15. 
sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a Képviselő-testület a 
128/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel a 
2016.06.10-n kelt pályázatában szereplő 6.693.-Ft/hó+ÁFA, összesen bruttó 8.500.-Ft/hó 
bérleti díjért. 
 
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2016. július 15. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása. 
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, és lényegében hasonló javaslatot tett. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

155/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 
14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására vonatkozóan  
egyelőre nem kezdeményezi tanulmányterv elkészítését, de erre visszatér akkor, amikor a 
kaszagyári tömbterület tulajdonjogával kapcsolatos kérdések a felszámolási eljárás során 
rendeződnek.  
A jelenlegi  épület állagmegóvását a 2017. évi költségvetésben tervezni kell. Az üres 
helyiségeket  bérbeadásra hirdetni kell a korábbiak szerint. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester,  
              Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 
14./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési pályázati lehetőség. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20.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.  
 
Dr. Haragh László: örvendetes, hogy van ilyen pályázat, de helyileg meddig valósulna meg? 
A Kethelyi úton halogatjuk a járdaépítést, ebbe az is beleférhet? 
 
Fekete Tamás: elvileg a Mathiász útig valósulhat meg a kerékpárút építése. A 
tervdokumentáció elkészítése után derülhet ez ki pontosabban.  
 
Huszár Gábor: el lennék leseredve ha csak a Mathiász útig menne.  
 
Dr. Haragh László: a Tompa Mihály utcáig van jelenleg a nyomvonal jelölve.  
 
Fekete Tamás: a Tompa Mihály utcáig csak felfestve lenne a kerékpáros sáv.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

156/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
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(kódszáma: TOP-3.1.1-15) pályázati ablakra támogatási kérelmet nyújtson be a Szentgotthárd, 
Kossuth L. út kerékpárút- és járda kiépítésére az előterjesztésben meghatározottak szerint. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
              Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Haragh László: elég sok tábla van kihelyezve a városba bevezető szakaszon, egyik- 
másik ferdén, csálén áll.  A közútkezelő felé kérném ennek jelzését.  
 
Dr. Sütő Ferenc: július 9-én, 14.30 órakor Máriaújfaluban falunapot tartunk, szeretettel 
várunk mindenkit. 
 
Lábodi Gábor: augusztus 13-án Zsida-Zsidahegy tart falunapot a focipályán. 
Szeretném jelezni, hogy gát feletti kutyafuttatón hatalmas fű van, így kullancsfertőzés 
veszélyes a terület. 
 
Kovács Márta Mária:  többször jeleztük már a közútkezelő felé az úthibákat, a Hársas tóhoz 
vezető út már szinte járhatatlan, kérném ennek jelzését is.  
 
Dömötör Sándor: mi az oka annak, hogy a kisvízi erőmű szakaszosan működik?  
 
Huszár Gábor: rá fogok kérdezni.  
Ülés szünet következik, de várhatóan rendkívüli ülést fogunk tartani a nyáron is. 
Úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:53 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


