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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-7/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-én            
12: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kardosné Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr.Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Dr. Sütő Ferenc, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Bana Tibor országgyűlési képviselő, 
    Dr. Klósz Beáta a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetője, 
    Molnár Piroska és Frank Róza az Értéktár Bizottság képviselői, 
    ifj. Papp Zoltán vállalkozó, Papp Zoltán felesége, 
     
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 vegyék le a nyílt napirendek közül az  „ Ideiglenes befogadó állomás 
létesítése Szentgotthárdon.” című előterjesztést.  
 
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „Sportágválasztó rendezvény 
megtartása”  című előterjesztést. 
Zárt ülésen kívánja tárgyalni : 
 „Gotthard-Therm Kft. kérelme„ 
„A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2016.évi üzleti terve.” 
„Garázs bérleti jogviszony ügye. 
„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat. „  
„ Építési telkekhez út kialakítása Szentgotthárd- Zsida városrészen.”valamint, 
„Ipari Parkban területvásárlási kérelem.”  
című előterjesztéseket. 
 

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

47/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete  nem veszi fel a nyílt napirendek 
közé az „ Ideiglenes befogadó állomás létesítése Szentgotthárdon.” című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a 
„Sportágválasztó rendezvény megtartása”  című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni az 
„Gotthard-Therm Kft. kérelme„ 
„A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2016.évi üzleti terve.” 
„Garázs bérleti jogviszony ügye. 
„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat. „  
„ Építési telkekhez út kialakítása Szentgotthárd- Zsida városrészen.”valamint, 
„Ipari Parkban területvásárlási kérelem.”  
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: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések áttekintése. 
Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve gazdaságélénkítő 
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stratégia aktualizálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2015. évi munkáról, 
tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2016. évben. 2016. évi cselekvési 
terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és 
pályázati kiírásának elfogadása. 
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 / 
 
4./ Napirendi pont: 
Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. 
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
„A Város Képe” : városépítészet, zöld területek, sétáló utak, sétányok, parkok, játszóterek, 
közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ( szociális ) ellátások 2016. évi díjai. 
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 / 
 
2./ Napirendi pont: 
Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Anyakönyvi ügyintézés ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Értéktár Bizottság tájékoztatója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási szerződések elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. 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 / 
 
6./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményezése. 
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 / 
 
7./ Napirendi pont: 
Koszár Zsolt támogatási kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Mobil lelátó vásárlás. 
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 / 
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9./ Napirendi pont: 
Az Arany János Általános Iskola felújításának pályázati lehetősége. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. 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 / 
 
10./ Napirendi pont: 
Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzésheztörténő csatlakozással.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő szerviz út közlekedési helyzete. 
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: 
SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások 
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16/ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási/bérleti kérelem Kocsis Imre Sztg. 1684. hrsz. 
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: 
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos –építési, - felújítási munkálatok 
Szentgotthárdon 2016. 
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: 
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 / 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 
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 / 
 
20./ Napirendi pont: 
Sportágválasztó rendezvény megtartása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  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 polgármesteri beszámoló következik.  
Február  26-án, a Magyar Államkincstár megnyitotta első értékpapír forgalmazó helyiségét 
Szentgotthárdon, ez alkalomból rendezett sajtótájékoztatón és megnyitón Kovács Márta Mária 
képviselő asszony tette tiszteletét.  
Február 28-án a Horgász Egyesület gyűlésén vettem részt. 
Február 29-én körmendi közgyűlésen vettem rész, majd Bozzai Balázzsal találkoztam. 
Délután nagyvezetői értekezleten vettem részt, ezután a belügyi helyettes államtitkárt, 
valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal két képviselőjét fogadtam, akik a későbbi 
migráns helyzettel kapcsolatos tájékoztatón is részt vettek. 
Március 1-jén a Szent Márton RoadShow-n mondtam köszöntőt. Később Nagykanizsára 
utaztam TIOP pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésre, ezután pedig Lendvára 
szoborpályázatok ügyében. 
Március 2-án Dr. Orbán István járási hivatalvezetővel tárgyaltam, később Kozma Zoltánnal, 
ezután Veres Gábor szobrászművészt fogadtam, majd ITS egyeztetésre mentem. 
Március 3-án a tekepálya büfé üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, majd 
Várszegi Zoltánt az MFB Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját fogadtam. Ezután 
Felsőszölnökre utaztam a Rábavidék és Muravidék Európai Területi Társulási csoport 
létrehozása alkalmából. Ezután Szombathelyen többek között a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságon Gaál Róbert vezérigazgató úrral, majd a Megyeházán tárgyaltam. Ezután 
Godovszky Beátával találkoztam településrendezési tervekkel kapcsolatban, majd Holdosi 
Dániellel TOP pályázatok ügyében. 
Március 4-én Körmenden katasztrófavédelmi tájékoztatón vettem részt, ezután pedig 
Szombathelyre mentem gazdasági fórumra. 
Március 7-én Leopold Ferencet az ’56-os Szövetség elnökét fogadtam. Délután 
Szombathelyen a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány alapító ülésére mentem. 
Március 8-án Budapesten tárgyaltam. 
Március 9-én Magyar Tibort fogadtam energetikai pályázatok kapcsán. Később Fébert 
Ildikóval és Bolfán Zoltánnal, kora délután Tóthné Nagy Emesével a III. Béla Szakképző 
Iskola igazgatónőjével tárgyaltam. Délután a Civil Fórum által rendezett Közös Érdekek 
Kerekasztalára mentem.  
Március 10-én sajtóreggelit tartottam. Délután Jennersdorfban tárgyaltam, ahol Wilhelm 
Thomas polgármester úrral a Szentgotthárd-Graz vasútvonal villamosításával kapcsolatban 
tárgyaltam, majd Eduard Zach Heiligenkreuz polgármesterével és heiligenkreuzi 
rendőrkapitánnyal egyeztettem migráns ügyben. 
Március 11-én Szombathelyen tartott Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 
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felügyelőbizottsági ülésén Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 
Március 12-én Budapesten a Millenáris Parkban rendezett polgármesterek találkozójára 
mentem, ahol beszédet is mondtam a Szentgotthárdot érintő menekült kérdéssel kapcsolatban. 
Március 15-i Nemzeti Ünnepünkön rendezett koszorúzáson Labritz Béla alpolgármester úr 
mondott köszöntőt, a Celldömölkön tartott megyei megemlékezésen pedig Dr. Haragh László 
képviselő úr tette tiszteletét. Ezúton szeretnénk gratulálni városunk kitüntetettjeinek: Károlyi 
Líviának, Fekete Tamásnak és Bedi Beatrixnak. 
Március 18-án reggel Pácz Gábort fogadtam, majd utána a Boti Team Kft. képviselőjével 
Horváth Bencével és Gyökös Gergővel tárgyaltam. Utána Oldal Józseffel egyeztettem, majd 
Lendvára, később pedig Szombathelyre utaztam. 
Március 19-én Keserű Balázs Szentgotthárdi mise c. darabja ősbemutatójának 20. évfordulója 
alkalmából rendezett előadáson vettem részt. Köszönetet szeretnék mondani Szabó Eleknének 
(Betti néninek) és a kórus tagjainak, hogy az évforduló alkalmából ismét előadták ezt a 
remekművet, mellyel méltóan emlékezhettünk meg a fiatalon elhunyt, kiváló szentgotthárdi 
zeneszerzőről, Keserű Balázsról. 
Március 21-én TDM egyeztetésen vettem részt dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 
Erőforrások vezetővel. Délután Veres Gábor szobrászművészt és Karácsony Sárát fogadtam a 
szoborpályázatokkal kapcsolatban. A megbeszélésen részt vett dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint Papp Bálint pályázati ügyintéző. 
Március 22-én GoodWill Consulting Kft. által szervezett szakmai fórumon vettem részt a 
Hotel Lipában, ezután a LAMI-VÉD Munkaruházati Szakáruház két képviselőjét fogadtam.  
Március 23-án Fekete Tamás Városüzemeltetési vezetővel helyszíni szemlén vettünk részt, 
majd Fodor Sándort fogadtam. Ezután az Opelban tárgyaltam. Később dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel Magyar Tibort fogadtam energetikai 
pályázatokkal kapcsolatban. Délután Szombathelyre mentem, ahol Gaál Róberttel a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyvezetőjével tárgyaltam. Ezután Kőszegre mentem. 
Március 24-én a Parlamentben, majd a Belügyminisztériumban, végül pedig pályázati 
ügyekkel kapcsolatban Budapesten tárgyaltam. 
Március 25-én a Generali Biztosító képviselőit fogadtam. 
Március 26-án Gaál Ákos sport-és ifjúsági ügyintézővel kézilabda megbeszélést tartottunk a 
Refektóriumban. 
Március 29-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, délután pedig az 
Önkormányzati Erőforrások Bizottsága. Később a nyugdíjasokat tájékoztattam a 
szentgotthárdi fejlesztésekről.  
Március 30-án reggel tartotta ülését az Idősügyi Tanács. Utána a Főkonzulátusra mentem, 
ahol a Szentgotthárdi Ipari Parkot mutattam be a Szlovén Gazdasági Kamara nemzetközi 
ügyekért felelős igazgatójának és irodavezetőjének. Délután ülésezett a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Jogi Bizottság. 
 
Horváth Kristóf és Szatmári Orsolya szentgotthárdi táncosok a Moszkvában 2016. március 
19. és 20. között megrendezett EUROPEAN CHAMPIONSHIP ARTISTIC DANCE rangos 
versenyén a LATIN táncok Európa Bajnokságán a dobogó 2. fokára állhattak fel, a Latin 
koreografált show táncban pedig az előkelő 5. helyezést érték el. Ezúton gratulálunk a 
táncosoknak! 
 
 
Bana Tibor országgyűlési képviselő jelezte, hogy szeretne néhány szót szólni, átadom neki a 
szót.  
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Bana Tibor: én is szeretnék részvétet nyilvánítani László Lajos családjának, és a 
kitüntetteknek ezúton is gratulálok.  
Örvendetes, hogy végre megvalósulhat a máriaújfalui beruházás, és reméljük a jövőben is sok 
fejlesztés megvalósulhat, de ehhez az kell, hogy a menekülttábor ne kerüljön kialakításra 
Szentgotthárdon.  
Levették napirendről Lábodi Gábor és Szalainé Kiss Edina javaslatát, úgy gondolom fontos 
lett volna a képviselő-testületnek kinyilvánítania azt, hogy nem kívánunk befogadóállomást 
Szentgotthárdon.  Ez nem csak a Jobbik véleménye, a lakossági fórumon is ez hangzott el. 
Szentgotthárdiak túlnyomó többsége leutasítja a tábort, nagyon bízom benne, hogy a 
kormánynak nem szándéka tábor létesítése. 
Kósa Lajos mégis úgy nyilatkozott korábban, hogy két befogadóállomás, Körmend és 
Szentgotthárd elég, több nem kell. Úgy gondolom, hogy az ő szavát komolyan kellene venni. 
Az elmúlt időszakban kérdést intéztem a témában a parlamentben, eddig érdemi választ nem 
kaptam. 
 
Huszár Gábor: természetesen mindent megteszünk annak érdekéban, hogy ne legyen 
befogadóállomás Szentgotthárdon.  
Köszönöm a térség érdekében végzett munkáját. A képviselő-testületnek vannak érvényben 
lévő határozatai, korábban már kinyilvánítottunk szándékunkat. A határozatnál majd javasolni 
fogom, hogy ezt erősítsük meg. 
Jelenleg újabb hivatalos információnk nincs, felesleges addig riogatni a lakosságot. 
 
Labritz Béla:  örülök, hogy mindannyian egyet szeretnénk.  
12-én találkoztam környékbeli osztrák polgármesterekkel, mindenkinek szándéka, hogy a 
kultúra, sport és turisztika területén az együttműködést megerősítése.  
 
Lábodi Gábor: sajnálattal vettem tudomásul, hogy a napirend levételre került. 
Arról van határozat, hogy Szentgotthárdon befogadóállomás létesül. 
„Alapvető kérdésekben,amelyek népek sorsát határozzák meg, nem az a kérdés, hogy mit 
gondolunk, hanem, hogy mit gondolnak az emberek. Ezért meg kell őket kérdezni, meg kell 
őket hallgatni, és véleményüket, döntésüket el kell fogadni. Fel kell tennünk a kérdést, hogy 
lehet e helyes egy menekültpolitika, ha ellentétben van a népakarattal.” – az alábbiakat Orbán 
Viktor mondta. A Fidesz frakció közleménye pedig így szólt : „Se a magyar baloldalnak, se az 
EU vezetőinek nincs joga eldönteni a magyar emberek helyett azt, hogy milyen országban 
akarnak élni, kikkel akarnak együtt élni, és akarják-e, hogy Budapestből is Kölnt csináljanak.” 
Felelőtlen azt mondani, hogy aki a menekülttábor ellen kampányol, az riogat.  
  
Huszár Gábor: ahogy adóügyben nincs népszavazás, úgy rendkívüli állapotban sincs helye 
népszavazásnak.  
 
Kovács Márta Mária:  szeretném kérni Lábodi képviselő urat, hogy a többi képviselő 
nevében ne beszéljen.  
Azzal okozzuk a legnagyobb kárt, hogy felhívjuk a figyelmet Szentgotthárdra a 
migránskérdés kapcsán.  
Az állmakincstár megnyitotta irodáját városunkban, a megnyitón én vettem részt. A Deák 
Ferenc utcában található az iroda ahol többek között babakötvény nyitására van lehetőség. 
 
Huszár Gábor: két módon lehet figyelmet felhívni, direkt és indirekt módon. Talán az 
indirekt a célravezetőbb, körülírva a témát. Nem kell mindig mindent kimondani.   
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Bana Tibor: ha visszagondolunk a tavaly őszi időszakra, mikor igazából nagytömegben 
egyszer voltak itt migránsok, akkor is visszaesett az idegenforgalom, és a szolgáltatók 
forgalma. Szeretnénk ha a jövőben ez mégegyszer nem történne meg, ezért szólalunk fel 
minden alkalommal.  
Remek, hogy itt mindenki azon a véleményen van, hogy nem szeretne menekülttábort, de 
mikor feltettem a kérdést Kósa Lajosnak vagy Lázár Jánosnak, akkor ők nem adtak 
egyértelmű választ. 
Ezért is gondoltam, hogy a határozat elfogadása csak megerősítette volna szándékunkat. 
 
Huszár Gábor: ha konkrét helyzet elé lesz állítva a város, akkor a testület tárgyalni fog a 
témában. 
 
Lábodi Gábor: én nem a képviselők nevében beszéltem, hanem a lakosságéban.  
Javasolnám, hogy a képviselő-testület oszlassa fel magát, hiszen nem a lakosság érdekeit 
képviseli. 
 
Szalainé Kiss Edina: nyugodtabb lettem volna, ha a határozat elfogadásra kerül. Ha a 
jövőben helyzet lesz, remélem egységesen ki fog állni a testület amellett, hogy nem akarunk 
befogadóállomást Szentgotthárdon.  
 
Virányi Balázs: testületünk megfelelő módon képviselte a közakaratot, hiszen nem lett 
befogadóállomás Szentgotthárdon. Az más kérdés, hogy nem álltunk ezzel nyilvánosság elé. 
Folyamatosak a háttértárgyalások. 
 
Huszár Gábor: rendben. Elsőkörben a feloszlatásról fogunk szavazni.  
 
Lábodi Gábor: ez név szerinti szavazás lesz, ugye? 
 
Huszár Gábor: igen. Jegyző úr ismerteti a szavazás menetét.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a megszólított képviselőnek igen, nem, tartózkodom szavakkal kell 
nyilatkoznia. Akkor mondható ki a feloszlás, ha a képviselők több, mint fele igen-nel szavaz. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Dömötör Sándor? 
 
Dömötör Sándor: nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: dr. Haragh László? 
 
Dr. Haragh László: nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Huszár Gábor? 
 
Huszár Gábor: nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Kovács Márta Mária? 
 
Kovács Márta Mária : nem. 



12 

 

 
Dr. Dancsecs Zsolt: Labritz Béla? 
 
Labritz Béla:  nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Lábodi Gábor? 
 
Lábodi Gábor: igen. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: dr. Sütő Ferenc? 
 
Dr. Sütő Ferenc: nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Szalainé Kiss Edina? 
 
Szalainé Kiss Edina: nem. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Virányi Balázs? 
 
Virányi Balázs: nem. 
 
Huszár Gábor: 8 nem – 1 igen arányú szavazással a képviselő-testület nem fogadta el az 
egyéni indítványt a feloszlatásról.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a két ülés közti beszámolóról. 
Közben elnökasszony jelezte felém, hogy a bizottsági ülésen tettek javaslatot a SZIP Kft. –re 
vonatkozóan.  
 
Kovács Márta Mária:  mivel a két ülés közti anyagban szerepel a SZIP Kft. beszámolója 
annak kapcsán merült fel a bizottsági ülésen, hogy meg kellene vizsgálni, hogy miként 
csökkenthetőek a kft. működési költségei. 
 
Huszár Gábor: rendben. Erről is szavazás következik. 
 

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

48/2016. 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. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a szentgotthárdi 
ideiglenes befogadó állomás kialakítása ellen tiltakozó 253/2015. számú és a kötelező 
betelepítési kvóta ellen tiltakozó 14/2016. számon elfogadott képviselő-testületi 
határozatokat.   
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft jelentésével kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy meg kell 
vizsgálni, hogy a Kft. működési költségei hogyan csökkenthetőek ill. elrendeli, hogy a SZIP 
Kft. is készítsen üzleti tervet a 2016. évre. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések áttekintése. 
Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve gazdaságélénkítő 
stratégia aktualizálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. 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. 
Hosszasan sorolva van, hogy milyen önkormányzati beruházások és pályázatok valósultak 
meg 2014. óta. 
Az összegeket szeretném röviden ismertetni. 2014-ben a beruházások 175 millió Ft-ot tettek 
ki, 2015-ben 156 millió Ft-ot tettek ki.  
 
Labritz Béla:  óriási támogatási pénzeket tudunk megmozgatni, de szomorú, hogy a legtöbb 
pályázat kivitelezője nem helyi vállalkozó. 
Beruházásainkat 90 %-ban zala megyei vállalkozók valósították meg. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy a közbeszerzéseink mindig törvényesen vannak 
lefolytatva. Minden egyes beruházásnál meg vannak szólítva a szentgotthárdi vállalkozók, de 
legtöbbjük nem tudja vállalni a szűk kereteket és határidőket. 
 
Kovács Márta Mária:  a gazdasági program áttekintésre került. Bizottságunk javasolta, hogy 
hozzuk vissza később, mert van olyan része, mely kiegészítésre szorul.  
 
Dömötör Sándor: a Kaszagyár már hosszú évekkel ezelőtt bezárt, a felszámolás már évek óta 
húzódik, mikor várható érdemi bírósági döntés? 
 
Huszár Gábor: felszólítottuk a felszámolóbiztost, hogy készítse el a záró mérleget. Ezt ő 
elkészítette és benyújtotta a bíróságnak, ezt a mérleget mi nem fogadtuk el.  
 
Dr. Haragh László: arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fejlesztések nagy része az 
életminőségünket és a város élhetőségét javította.  
Az összes közbeszerzési bizottság ülésen elhangzik, hogy a szentgotthárdi vállalkozók  
élvezzenek előnyt, amennyiben az lehetséges. 
 
Lábodi Gábor: többször előfordult, hogy megkerestünk helyi vállalkozókat, és ők még 
ajánlatot sem tettek.  
 
Virányi Balázs: azt el kell mondanom, hogy arra nincs lehetőség, hogy törvényesen 
lefolytatott közbeszerzés eredményét megsemmisítsük, mert nem szentgotthárdi vállalkozó 
nyert. 
Mindenkit arra buzdítok, hogy pályázzon. 
Szeretném kiemelni a Zöld Szentgotthárddal kapcsolatban leírtakat, vállaltuk, hogy segítjük a 
helyi termék előállításával foglalkozó vállalkozásokat. 
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Labritz Béla:  igazából én nem kritikát fogalmaztam meg, én is arra próbáltam utalni, hogy 
pályázzanak a helyiek, hiszen nem kis pénzről van szó.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

49/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések áttekintése.  Beszámoló 
Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve gazdaságélénkítő stratégia 
aktualizálása tárgyú beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja azzal a 
kiegészítéssel, hogy a gazdasági programot a pályázatok vonatkozásában ki kell egészíteni (4. 
oldal 7,8,9.pontok) a novemberi testületi ülésig.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2015. évi munkáról, 
tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2016. évben. 2016. évi cselekvési 
terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és 
pályázati kiírásának elfogadása. 
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, elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Márta Mária:  a szentgotthárdi Civil Fórum 10 éve alakult, mióta működik 
hatékonyabbá vált a közös munka.  
Szeretném megköszönni a civil szervezeteket munkáját ill együttműködését, ill. a hivatal 
tevékenységét is. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

50/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2015. évi 
munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
   Cziráky László elnök 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 
felosztásának az Előterjesztés 6. sz. mellékletében foglalt Szabályzatát elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
   Civil szervezetek vezetői 
   Településrészi önkormányzatok elnökei 
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés  7. számú 
mellékletében található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal az Előterjesztés 8. számú 
mellékletében található Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja mint a Civil 
Alapból történő támogatás igénylés feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót 
elbírálási időszakonként aktualizálni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 
4./ Napirendi pont: 
Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. 
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Annyi javaslatot tettek, 
hogy az önkormányzati honlapon tegyük nyilvánossá a koncepciót. 
 
Dr. Haragh László: nyugodtan állítom, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátás 
színvonalas, eléri a nyugat-európai szintet. 
Bizottságunk javasolt változtatásokat is, a szavazásnál amd kérjük figyelembe venni.  
 
Lábodi Gábor: rengeteg visszajelzést kapunk, hogy egyes szakrendelések kevesek. 
Gondolok itt például a szemészetre. Lehet e további rendelési napot beiktatni?  
A magyar egészségügyről sokmindent olvashatunk a médiában, orvos és nővér hiány van, a 
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kórtermek lerobbantak, a többéves várólisták vannak.  
 
Dr. Haragh László: közeli hozzátartozóm nyugat-európai szintű ellátást kapott, több 
kórházban is. Kimagasló szakmai felkészültséggel rendelkeznek az orvosok, ápolók. 
Bizottságunk kérte a belső ellenőrzés lefolytatását, felülvizsgálat, mindazért, hogy többek 
között a rendelési idők elegek e.  
 
Huszár Gábor: arra kérnék mindenkit, hogy az egészségügy helyzetéről ne nyissunk vitát. 
Nem csak a szemészeti szakrendeléssel van probléma, lehetne folytatni a sort a 
bőrgyógyászattal, néha a sebészettel is. 
Az orvosok sokszor nem tartják be a rendelési időket, a betegeknek sokat kell várni. Ezen a 
téren sok tennivalónk van. Azt nem szabad elfelejteni, hogy öt évvel ezelőtt huszonegynéhány 
millió forintot tett a működéshez a város, ez ebbe az évben 98 millió Ft. 
 
Szalainé Kiss Edina: úgy gondolom, hogy a koncepció remek alap a jövőre nézve. 
Javaslatunk nagy részét én fogalmaztam meg, cél, hogy a jelenlegi helyzet alapján milyen 
intézkedések kellenek a jövőben. 
 
 
Dr. Klósz Beáta: szeretném megköszönni a visszajelzéseket, amiket megfogalmaztak. 
A polgármester úr által említett összeg valóban impozáns, bízunk benne, hogy az Efi 
működésére megkapjuk az állami támogatást. 
A szakrendelések kapcsán elsősorban örülök annak, hogy jelenleg fenntartható a 
Rendelőintézet, van elég orvos. Jogos a felvetés, hogy sokat kell várni egyes rendeléseken. 
Próbálunk átmenetet találni az előjegyzéses és nem előjegyzéses rendelések között.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a bizottsági 
javaslattal együtt. 
 

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

51/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 
Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016.” munkaanyagát megtárgyalta és 
ahhoz a következő javaslatokat teszi: 

 feladat a koncepcióban az egészséges környezeti paraméterek megfogalmazása,  
 kerüljön megfogalmazásra miként lehetne növelni a születési rátát, 
 a Mentőállomás szerepe kerüljön kiemelésre ( erőforrásaik is ), 
 a prevenciós tevékenységek szerepe is kerüljön feltüntetésre ( mind a civil 

szervezetek, intézmények, mind a vállalatok összefogása kapcsán ), 
 kerüljön  bele, hogy a fizikai és lelki egészség megőrzése elsőrendű 

fontosságú, 
 javasolja a védőoltások rendszerének megerősítését, kiterjesztését ( más 

életkori és más betegségcsoportokra is ), 
 javasolja, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő szakrendelőre vonatkozó 

belső ellenőrzési vizsgálatot április hónapban folytassák le, 
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2. A Képviselő-testület az Előterjesztés 1. pontjában meghatározottak szerinti koncepció-
tervezetet az Önkormányzat internetes fórumain közzéteszi és a szentgotthárdi lakosság 
számára lehetőséget biztosít az azzal kapcsolatos javaslataik megtételére 2016. május 31-
ig. 
A nevesített  szervezeteknek meg kell küldeni a koncepciót véleményezésre ill. a civil 
fórum egészség klubjai részére is. 

 
Határidő: azonnal, a végleges koncepció előterjesztésére: 2016. júniusi testületi ülés 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Klósz Beáta intézményvezető 
                Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v. 

 
5./ Napirendi pont: 
„A Város Képe” : városépítészet, zöld területek, sétáló utak, sétányok, parkok, játszóterek, 
közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Lábodi Gábor: az előterjesztés egy szóval sem említi a József Attila utcát, pedig azaz 
egyetlen olyan utcánk, mely régi képét megőrizte.  
Úgy gondolom ezt az utcaképet mindenképp meg kell őrizni az utókornak, mindenképp 
javasolnám ezt a határozatban is feltüntetni.  
 
13:53 órakor Huszár Gábor átadta az ülés vezetését Labritz Bélának, majd távozott a 
teremből. 
 
Szalainé Kiss Edina: nagyon fontosnak tartom az előterjesztést, és szeretném, ha a jövőben 
ez alapján egységes álláspontot tudnánk képviselni. 
A József Attila utca képének megőrzését én is szeretném kiemelni, de felmerült bennem a 
Deák Ferenc utcai hotel kérdése is. 
 
13:56 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe. 
 
Kovács Márta Mária:  megismertük hol tartunk jelenleg, de nem gondolom, hogy most 
javaslatokat kellene tennünk a lakossági egyeztetés előtt. 
 
Huszár Gábor: a József Attila utca sok épülete helyi védelem alatt áll. Az új szerkezeti 
tervben is szerepel az utcakép megőrzése. 
 
Dr. Haragh László: a rendezési terv tárgyalásakor nem hangzott el javaslat, a lakossági 
fórumokon nem jelentek meg túl sokan.   
 
Fekete Tamás: ez így van. Eléggé elhúzódott a szerkezeti terv elkészítése, mert az apróbb 
módosításokat is át kellett vezetni az egész anyagon. Úgy gondolom, hogy az áprilisi ülésre 
tudjuk hozni a kész anyagot.  
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Huszár Gábor: 76 lakossági beadvánnyal kellett foglalkoznunk, megválaszolnunk. 
 
Virányi Balázs: ez egy tájékoztató anyag, városépítészeti szempontból jogkövetkezmények 
nélkül. A szakmai anyagok tartalmaznak minden részletet. 
 
Dömötör Sándor: a bizottsági ülésen sem értettem azzal egyet, hogy az Arany János Iskola 
környéki parkoló bővítést igényel. A forgalmi rendet kellene megváltoztatni. A kritikus 
időszakban a rendőrség ill. polgárőrség segítségét is igyénbe lehetne venni. 
 
Labritz Béla:  a szülői munkaközösség és a tanári kar egyhangúan abban gondolkodik, hogy 
az Arany János Iskola előtti területet zárjuk el a forgalomtól.  
 
Szalainé Kiss Edina: én tudom mi szerepel a szerkezeti tervben, koncepciókban.  
Én az elvek megfogalmazását szorgalmaznám. 
 
Virányi Balázs: az elveket vitattuk meg először, azok képezik a szakmai anyagoknak alapját.  
Az Arany János Iskola előtti parkoló kapcsán nem érdekel a tantestület véleménye. 
Farkasfáról, Rábatótfaluból, Rábafüzesől hordják autóval az iskolába a gyerekeket. Ezen 
szülők nem szeretnének egész nap ott parkolni, mert csak kiteszik a gyereket és mennek 
tovább. 
A közlekedési rendszert kell nekünk megreformálni, ez tisztán műszaki kérdés. 
 
Huszár Gábor: a szülők fejében is rendet kell tenni. Valamilyen műszaki megoldást kell 
találnunk, állandó jellegű parkolót semmiképp sem javasolnék én sem. 
 
Kovács Márta Mária:  az Arany János Iskolában ötlet szintjén hangzottak el az elmondottak. 
Hatéves gyerekeket a városrészekről csak autóval lehet behozni.  
 
Lábodi Gábor: javaslatomat szeretném kiemelni, a József Attila utca is kapjon kiemelt 
szerepet a történelmi városkép megőrzésében és a testület tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy megőrizze jellegét. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a javaslattal együtt. 
 

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

52/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Város képe” című 
városépítészet előterjesztésben foglalt beszámolót megismerte, és azt az alábbiakkal egészíti 
ki: 
A József Attila utca is kapjon kiemelt szerepelt a történelmi városkép megőrzésében ill. a 
Képviselő-testület tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez az utca megőrizze jellegét. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős    : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
14:14 órakor Szalainé Kiss Edina távozott a teremből. 
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II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ( szociális ) ellátások 2016. évi díjai. 
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.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

53/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben 
meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 
 
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2016. áprilisi testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Fábián Béláné intézményvezető 
 
2./ Napirendi pont: 
Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. 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. 
 
Kovács Márta Mária:  a költségvetés tárgyalásakor úgy döntöttünk, hogy maradjon a 
bölcsődei térítési díj, ugyanakkor azt is mondtuk, hogy a befolyó összeget az intézmény majd 
eszközbeszerzésre fordíthatja.  
Azt javasolja most a bizottságunk, hogy az intézmény pénzmaradványából kerüljön 
beszerzésre az eszköz.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
14:19 órakor Szalainé Kiss Edina visszatért a terembe. 
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
54/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben a SZEOB 
Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni ellátás 
tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 
számára az alábbiakat javasolja elfogadásra: 
1.661,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározása, az Előterjesztés 2. számú 
mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és kedvezmények meghatározását 
2016. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

-  a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói 
igazolás és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék, 

-  a 2016. évben  befolyt gondozási díjat teljes egészében az éves fenntartói 
támogatás felett kapja meg a bölcsődei intézményegység, melyből A bölcsődei 
nevelés-gondozás szakmai szabályi c. dokumentumban minimális 
felszerelésként előírtakat szerezheti be az intézmény  - elsősorban is az 
ellenőrzésnél megállapított hiányosságokat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

     Kovács Tiborné igazgató 
     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
     dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi 
térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 
 
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2016. áprilisi testületi ülés 
Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 
      dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető. 
 
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 2015. évi pénzmaradványt 
a zárszámadás után javasolja az intézmény rendelkezésére bocsátani eszközbeszerzésre. 
 
Határidő: a közlésre  azonnal  
Felelős   : Huszár Gábor olgármester 
                Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető 
 
3./ Napirendi pont: 
Anyakönyvi ügyintézés ellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
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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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

55/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Anyakönyvi ügyintézés 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
4./ Napirendi pont: 
Értéktár Bizottság tájékoztatója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
    

Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kérem az Értéktár Bizottságot tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Frank Róza megtartja a Bizottság működéséről ill. a honlap felépítésérl a tájékoztatót. 
 
Huszár Gábor: köszönjük a tájékoztatót, és a bizottság minden tagjának munkáját. 
 
Dr. Sütő Ferenc: én is köszönöm a bizottság áldozatos munkáját. Szomorúan tapasztalom, 
hogy a máriaújfalui Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére felszentelt kápolna sem az 
épített környezet kategóriában, sem a kulturális örökség kategóriában nem található meg. 
Korábban már jeleztem javaslatomat. Azért gondolom, hogy fel kellene venni az értéktárba, 
hiszen ez az egyetlen olyan szakrális hely, mely önkormányzati tulajdonban van. Azért is 
javasolnám, hiszen utolsó miséjét Brenner János ebben a kápolnában mutatta be.   
 
Lábodi Gábor: nemrég a Vas Megyei Közgyűlés előtt is volt Megyei Értéktár tájékoztató, 
Tausz István méltán kapott kitüntetést. 
Az év második felében megjelenik egy bővített kiadvány is. 
 
Frank Róza: mindenkitől várjuk a javaslatokat a jövőbeni munkánkhoz. 
Tausz úr februárban volt itt, akkor egyeztettünk vele az aktuális értékekről.   
 
 Dr. Sütő Ferenc: a javaslattételhez elegendő a két indok, amit felsoroltam? 
 
Frank Róza: egyszerűbb ha megbeszéljük mikor lesz a következő egyeztetés. 
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Huszár Gábor: ermészetesen a helyi, települési értéktárba sok minden bekerülhet, de a 
megyei értéktárba olyanokat javasolnánk, amik megyei szinten is ismertek.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

56/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Települési 
Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló tájékoztatását megismerte és 
köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Települési Értéktár Bizottság 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási szerződések elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. 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  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

57/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd  
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 
támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak 
megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:  
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 
 
- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására  és a takarítási és 
hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi  Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében, 
 - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 
Német Kisebbségi   Önkormányzattal 40.000 Ft összegben,  
- Megállapodás a  máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására  és a takarítási  
és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel 
167.000 Ft összegben,      
- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 
80.000 Ft. összegben, 
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- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel  105.000  Ft ellenében. 
- Megállapodás a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárdi Horgász Egyesülettel 
6.000.- Ft összegben 
- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra Szentgotthárd-térvidéki Munkások és 
Lelkesek Egyesülettel 50.000 .- Ft összegben. 
 
1.2.) A támogatások fedezete a 2016. évi költségvetésben az eseti kaszálás,  zöldterület  
kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 
 
1.2.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 
 működtetéséhez a megállapodások  következő  szervezetekkel  való  megkötéséhez járul 
hozzá:  
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző  
   Egyesület, 
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,  
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület, 
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 
valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 
A megállapodások fedezete a 2016. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és    
  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 
 
1.3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése 
kapcsán 

- Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a város közigazgatási 
határáig, illetve a Zsidahegyi bekötőúton - Őr-Nyék hagyományörző Alapítvány – 
50.000.- Ft mértékben 

2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 
polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 
 
Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2016. április 15. 
                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
6./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményezése. 
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 / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Lábodi Gábor:  a hulladékudvar kapcsán Bana Tibor országgyűlési képviselő írásbeli kérdést 
intézett a Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez. 
Azt a választ kapta, hogy a társulás önkormányzatainak meg kell egyezniük a választott 
közszolgáltatójukkal a társulás tulajdonában kiépült infrastruktúra használata kapcsán.  
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

58/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/F. § (3) bekezdése szerinti  hatósági 
véleményeztetésre megküldendő munkaanyagát elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
7./ Napirendi pont: 
Koszár Zsolt támogatási kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

59/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Zsolt szentgotthárdi 
sportoló (atléta)  Olimpiai felkészüléséhez 1.000.000 Ft támogatást biztosít a Synergy Fitness 
Szentgotthárd SE számára mely egyesületnek Koszár Zsolt az igazolt versenyzője  azzal, hogy 
a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a Támogatott 
az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként megjeleníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

 
8./ Napirendi pont: 
Mobil lelátó vásárlás. 
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 / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

60/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti mobil 
lelátó megvásárlásához 1.490 000 – Ft + ÁFA forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
     Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
9./ Napirendi pont: 
Az Arany János Általános Iskola felújításának pályázati lehetősége. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. 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  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
61/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 
Iskolája épületének előterjesztés szerinti energetikai felújítására az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014 (EGT-FM) Energiahatékonyság programterületére pályázatot 
nyújtson be azzal, hogy 

- a kapcsolódó közbeszerzési szakértő költségét  (bruttó) 762.000,- Ft mértékben 
biztosítja, 

- felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a szükséges feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               Közbeszerzési Bizottság 
               Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
10./ Napirendi pont: 
Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzésheztörténő csatlakozással.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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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. 
 
Lábodi Gábor: az elmúlt évben már elmondtam, hogy offshore hátterű cégről van szó. 
Korábban is hiányoltam, most is hiányolom, hogy nincsen számszaki alátámasztás, hogyha 
ezt a céget választjuk ennyi lesz a földgáz ára, ha nem akkor ennyi. Azt is jó lenne látni, hogy 
mekkora sikerdíjat számolnak fel.  
 
Huszár Gábor: határozottan visszautasítom az elhangzottakat.  
Virányi képviselő úr el tudja mondani, hogy mekkora megtakarítás érhető el. 
  
Virányi Balázs: számokat konkrétan nem mondhatunk. 
Tegyük fel, hogy egy 25 Ft-os villamos energiadíjat az egyetemes szektorban feltételezve, 16 
Ft-ra tudtuk lealkudni, most 14 Ft körül járunk. A közvilágítás díja 11 Ft körül mozog. 
Önkormányzati szinten ez sokmillió forintos megtakarítást jelent.  
 
Huszár Gábor: a nyilvános adatoknak bárki utánajárhat. 
 
Szalainé Kiss Edina: nem értem miért kell ezen felháborodni, megsértődni. Már az elmúlt 
évben is felmerült a kérdés.  
 
Huszár Gábor: mindenkinek jogában áll a pénzügyi irodán az adatokat megnézni.  
 
Virányi Balázs: a csoportos közbeszerzés még ezután fog következni, így előre nem tudunk 
iszámokat idetenni.  
 
Dr. Haragh László: én az előterjesztésben olvasható: „A szakértőik által 2008 óta támogatott 
projektekben 3500 fogyasztónál összességben 348 milliárd forintos összértékben bonyolítottak 
le energia beszerzéseket, 28,7 milliárd forintos megtakarítást elérve. „  
Igaz, hogy ez az összes fogyasztóra vonatkozik. Az előterjesztésben az is olvasható, hogy 
mindezért 750 000 Ft + ÁFA díjat kérnek.  
 
Huszár Gábor: úgy érzem ezek után nem maradt több kérdés.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

62/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2016. október 1-től 2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra szóló 
földgáz energia beszerzése tárgyában megbízza Huszár Gábor polgármestert, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016. október 1-től 
2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, és a 2. számú melléklet szerinti szerződést 
aláírja.  
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzést követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.  
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő szerviz út közlekedési helyzete. 
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 / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
63/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd, Széll Kálmán téri 
szökőkút mellett lévő szerviz út közlekedési helyzete című előterjesztést megismerte, az 
abban foglaltakat tudomásul veszi és az ott kialakított közlekedési rendet nem változtatja meg.  
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
12./ Napirendi pont: 
SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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. 
Igazából ez egy korábban elfogadott változat, cska kimaradt a szerkesztésnél. 
 
Lábodi Gábor: törvényességi aggályaim vannak az 1.3.2- es pont kapcsán. Ez polgármesteri 
hatáskörbe helyezni át annak engedélyezését, hogy szolgalmi jog alapíthassanak 
önkormányzati tulajdonon. Ez azt jelenti, hogy a polgármester önállóan dönthet területek 
használatáról.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ennek semmi köze nincsen a nemzeti és önkormányzati vagyon 
átadásához. Körülbelül ez 10 éve van a polgármester hatáskörében.  
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Egyszerű példaként a nagyfeszültségű vezetékek átvezetését tudom hozni, sokszor van olyan, 
hogy önkormányzati területek felett mennek át vezetékek, ha minden egyes alkalommal a 
testület elé hoznánk akkor ez jelentősen lelassítaná a szolgáltatók munkáját és a 
beruházásokat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 
rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
13./ Napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 21. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik, figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét 

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

 
14./ Napirendi pont: 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27.) önkormányzati rendelet és a A lakások 
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 22. 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, szinte ugyanazt javasolják. Egyetértenek 
abban, hogy a lakbéreket is arányosan emeljük a jövőben.   
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a lakbérek emelését majd a következő ülésre elő kell terjesztenünk.  
 
Virányi Balázs: a mi bizottságunk javasolta megvizsgálni a lakbérek emelésének hatását is.  
 
Huszár Gábor: mielőtt bárki félreértené, nem gondolkodunk nagymértékű emelésben.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
Figyelem, rendeletalkotás! 
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11  /2016. (IV.1. ) önkormányzati rendeletét 

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

15./ Napirendi pont: 
Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. 
 
Kovács Márta Mária:  az előző testületi ülésen szót ejtettünk a másik állattartó telepről is, 
ezúton is szeretnék bocsánatot kérni Merkli Mihálytól. Küldött egy levelében, melyben 
tájékoztatást ad a tevékenységéről. 
Bizottságunk nem támogatta a besorolás változtatását, hiszen az ellentétes lenne 
gazdaságélénkítő programunkkal. Fontosnak tartjuk a helyi termékek helyzetbe hozását.  
Úgy gondolom, hogy ha a szabályozásoknak megfelelő lesz az építmény, nem fogja zavarni a 
lakosságot. 
 
Virányi Balázs: bizottságunk sem tánmogatta a falusias besorolás megváltoztatását, tettük a 
már elmondott indokok miatt. 
 
Szalainé Kiss Edina: egyet tudok érteni az előttem szólókkal, de az előző testületi ülésen 
nem fogalmaztunk meg ennyire markáns véleményt. Úgy gondolom, becsaptuk a lakosságot, 
hiszen azt mondtuk, hogy ők dönthetik el, hogy milyen besorolású legyen a terület. 
A kérdőívek többsége a változtatás mellett döntött, úgy gondolom, ezt nem szabadna 
figyelmen kívül hagyni. 
 
Lábodi Gábor: szükség van helyi termékre, szükség van helyi vállalkozásra, de a lakosság 
kérését sem szabad figyelmen kívül hagyni. Én a besorolás változtatását javasolnám. 
 
Dömötör Sándor: azt gondolom, hogy hiba volt, hogy belefolytunk. A szakhatóságokra 
kellett volna bízni a döntést. 
 
Virányi Balázs: akkor lenne teljes a kép, ha megkérdeztük volna az egész lakosságot, hogy 
szeretnének e helyi terméket vagy sem. Döntésünk precedens értékű lesz. 
 
Dr. Sütő Ferenc: én is úgy érzem, hogy nem nekünk kellene meghozni a döntést, hanem a 
szakhatóságoknak. Gazdaságélénkítő programunkban előtérbe helyeztük a helyi termékeket. 
Felvetődött bennem az is, hogy helyi népszavazást kellene tartani a témában? Ha tartanánk, 
milyen költségekkel járna? 
 
Huszár Gábor: erre majd jegyző úr fog választ adni.  
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Kovács Márta Mária:  az előző ülésen nem volt elegendő információnk, azóta a vállalkozó 
részletesen tájékoztatott minket. Úgy gondolom tudunk majd dönteni.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: lakossági aláírásgyűjtés volt, melyet a képviselő-testületnek címeztek, 
ezek után foglalkoznunk kellett vele.  
Minden előírásnak megfelelt a vállalkozó, így az építési engedélyt ki kell adnia a hivatalnak.  
Az előző ülésen senki sem mondta azt, hogy biztosan úgy fogunk dönteni, ahogy a 
Rábatótfalusiak nyilatkoznak. A véleményüket kértük ki a kérdőívvel.  
Abban nem vagyok biztos, hogy ebben a témában ügydöntő népszavazást ki lehetne írni, a 
költség oldalát is meg kellene vizsgálni. A népszavazás után is dönthet másként a testület. 
Úgy gondolom, hogy ez az ügy nem ér meg ennyit. Elég sok információ van már a 
birtokunkban ahhoz, hogy végső döntést meghozzuk. 
 
Huszár Gábor: szeretném kérni kizárásomat érintettség miatt. Szavazás következik.  
 
Labritz Béla:  a testület 8 igen – 1 nem megszavazta Huszár Gábor kizárását. 
A vállalkozó képviselője jelezte, hogy szeretne a témához szólni, erről szavazás következik.  
 
A képviselő – testület 8 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót.  
 
Papp Zoltán felesége: szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy ezt a telephelyet már 1-1,5 
éve tervezzük. Korábban valóban úgy gondoltuk, hogy Szakonyfalu határában lesz erre 
alkalmas terület, ezt a szakonyiak szívesen is fogadták, de rendezési terv módosításra lett 
volna szükség. Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy ezt a szakonyfalui képviselő-testület 
tárgyalt és elutasította, ez nem igaz.  
A szentgotthárdi önkormányzattal egyeztetett a tervező, ill. a szakhatóságokkal is. Sőt ősszel 
még a testület is támogatta, így ennek fényében elkezdtük tervezni az épületeket. 
A földhivatalnál elindítottunk az eljárásokat. Az létesítendő építmény minden szempontból 
megfelel az építésügyi előírásoknak.  
Közvetlen szomszédja nem lenne a telepnek. 
Méltánytalannak érezzük a kialakult helyzetet. 
 
ifj. Papp Zoltán:  a telepítési vázrajzon eléggé elől szerepel az épületegyüttes, de ezt hátrébb 
helyeznénk. A gépszín 40 méterre lenne, az állattartó épület pedig 52 méterre lenne a 
legközelebbi lakóterület határától.  
 
Szalainé Kiss Edina: nem próbáltatok a részönkormányzati ülésen megegyezni a lakókkal? 
Egyeztetni velük? 
 
ifj. Papp Zoltán:  édesapám elment az aláírásgyűjtést kezdeményezőkhöz, és akkor kiderült, 
hogy egyáltalán nincsenek képben a témával kapcsolatban.  
A legtöbb aláíró félre lett tájékoztatva, több 100 állatról beszéltek nekik.  
 
Labritz Béla:  a pénzügyi bizottság javaslatát fogom feltenni szavazásra. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 
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64/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiltakozó beadvány 
Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen c. előterjesztés alapján a következő döntést 
hozza:  nem támogatja a falusias lakóövezet besorolás megváltoztatását. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
16:09 órakor Huszár Gábor folytatja az ülés vezetését. 
 
16/ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási/bérleti kérelem Kocsis Imre Sztg. 1684. hrsz. 
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 / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

65/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1684 hrsz-ú 
Sportpálya megnevezésű ingatlan Kocsis Imre által kért, jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletében jelölt kb. 375-440 m2-es területrészének értékesítését nem támogatja.  

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanakkor a szentgotthárdi 

1684 hrsz-ú Sportpálya megnevezésű ingatlan Kocsis Imre által kért, jelen előterjesztés 1. 
sz. mellékletében jelölt kb. 375-440 m2-es területrészének haszonkölcsönbe adását 
(térítésmentes használatba adását) támogatja. Amennyiben Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a használatba adott területre szüksége lesz, úgy annak használatával 
kártérítési igény nélkül fel kell hagyni. 

  
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
17./ Napirendi pont: 
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos –építési, - felújítási munkálatok 
Szentgotthárdon 2016. 
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, és ugyanazon prioritásokat jelölte meg.  
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Szalainé Kiss Edina: szeretném ha a listára kerülne a kethelyi járda is felkerülne. Legalább a 
gyógyszertártól a Mikosékig. 
 
Huszár Gábor: megyei fejlesztési tervben ez már szerepel, felesleges ide felvenni.  Úgy 
gondolom a jövő évben biztosan megvalósul. 
 
Dömötör Sándor: meg tudja azt mondani nekem valaki, hogy a Kossuth Lajos utcai parkoló 
átépítése mekkora területet érint? Egészen a Fürdő utcáig? A bővítés 23 millió Ft-ba kerül? 
 
Fekete Tamás: a Fürdő utcára rácsatlakozási lehetőség kerül kialakításra. Meg fogjuk 
növelni a parkoló méretét, ezzel a parkolószám is növekedni fog.  
 
Dömötör Sándor: az új parkoló kialakításával egyben alakítsunk ki gyalogátkelőhelyet is, a 
pékség környékén. 
 
Huszár Gábor: ez már korábban is felmerült.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a bizottsági javaslatokat alapján. 
 

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

66/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó út és 
egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -f elújítási munkálatokat az alábbiak 
szerint határozza meg:  

 Zsidai út 
 Kossuth utcai parkoló 
 Alkotmány úti buszöböl 
 Akác utca 
 Fenyő út 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
18./ 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 tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

67/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  
 
Hanzsek Tamás (szül.: Körmend, 1981.11.10. an.: Varga Erzsébet) és házastársa Hanzsekné 
Soós Kata (szül.: Körmend, 1986.08.08. an.: Tóka Mária) 9981 Szentgotthárd, Farkasfai u. 
5/A. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 3194/1 hrsz-ú, természetben: 9970 
Szentgotthárd, Farkasfai u. 5/A. sz. alatti ingatlanon családi házas ingatlan építéséhez. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2015.04.21. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása. 
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: két bizottság is tárgyalta, de nem támogatta egyik pályázatot sem.   
A pénzügyi bizottság ülésen elhangzott, hogy ki kell kérni a főépítész véleményét. 
 
Dömötör Sándor: az utazóközösség nagy része igénybe veszi a vendéglátipari egységet és a 
zöldségest is. Az utazók igénybe vennék az illemhelyiséget is, jó lenne ha az felújításra 
kerülne. Akár a bérlőkkel együtt. 
 
Kovács Márta Mária:  a jelenlegi épületet karban kell tartani ez nem kérdés, mint ahogy az 
sem, hogy a buszmegállónak is meg kell maradnia. 
 
16:25 órakor Virányi Balázs távozott a teremből. 
 
Labritz Béla:  a kápolnáról sem szabad megfeledkeznünk, helyzetbe kellene hoznunk. 
 
Szalainé Kiss Edina:  a főépítész véleményét én is kikérném, de a három pályázatot sem 
vetném el.  
 
Huszár Gábor: egyéni indítványként a Titán Beton pályázatát támogatnám. 
 
Kovács Márta Mária:  tudnám támogatni, de szeretném mellette látni a környezetet is.  
 
Dr. Haragh László: igazából még arról sem nyilatkoztunk, hogy mit is szeretnénk. Parkot, 
parkolót, lakóépületet.  
 
Huszár Gábor: az új rendezési tervünk már szabályozza ezt.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik az egyéni indítványomról.  
 

A Képviselő-testület  5 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 
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68/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 
14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására beérkezett 
ötletpályázatok készítőinek megköszöni munkájukat. Az ötletpályázatok közül hosszabb 
távon Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft (9970 Szentgotthárd Nyárfa u.4) pályázatát 
javasolja továbbgondolni, s a terület jövőbeni fejlesztését ezen irányvonal mentén vizionálni.  
E pályázatnál is azonban ténylegesen látni kell a felvázolt épület nagyságát a környezetében 
lévő egyéb épületekhez – különösen a temető kápolnához viszonyítottan-  és vizsgálni kell az 
ingatlanon létrehozható egyes épületrészeket,  lehetséges  mélygarázs kialakítását, stb. ) 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 
20./ Napirendi pont: 
Sportágválasztó rendezvény megtartása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 28. 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. 
 

69/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete támogatja a Szentgotthárdi 
Nagy Sportágválasztó rendezvény megtartását 2016. szeptember hónapban. Ennek 
szervezésével Pars Krisztián Szentgotthárd olimpiai bajnok kalapácsvetőjének vállalkozását 
bízza meg. A megbízás teljesítéséért egy millió Ft megbízási díjat biztosít azzal, hogy a 
megkötendő szerződésben szerepeljen, hogy minél több sportág kerüljön a rendezvényen 
bemutatásra különös tekintettel az atlétikára és benne a kalapácsvetés sportágra. A szerződés 
megkötésével Huszár Gábor polgármestert bízza meg. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 3/2016. számú Képviselő-testületi 
határozatában szereplő Pars Krisztián kalapácsvetőnek biztosított támogatást a sportoló 
javaslatát elfogadva visszavonja.     
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
16:36 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 17:10 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Labritz Béla:  a tegnapi nap folyamán fogadóórát tartottam, többen kérték, hogy a Zsidai 
temetőt tegyük rendbe. Bejárnak az őzek, lelegelik a virágokat.  
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Kérek minden városrészi vezetőt, írja össze a problémákat. 
 
Dr. Haragh László: a SZET Kft. felé szeretném jelezni, hogy a kethelyi temetőnél nagyobb 
konténerre lenne szükség. 
 
Huszár Gábor: nincs több hozzászólás, köszönöm szépen mindenki munkáját! 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:13 órakor 
bezárja.  
 
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


