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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-38/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-án            
12: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  

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

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Jankai Norbert a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-
    európai Segítő Szolgálata munkatársa, 
 
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  zárt ülésen tárgyalja a  

 „Szentgotthárdi eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. hároméves stratégiai terv 
kiegészítése és 2017. évi üzleti terve.”, 
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 „Gotthard-Therm Kft. 2017. évi üzleti terve.”, 
 „ Gotthard-Therm Kft. könyvvizsgáló kinevezése.”, 
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. hároméves stratégiai terv kiegészítése és 2017. évi 

üzleti terve.”, 
 „Szentgotthárdi Ipari Park kft. tagi kölcsön hosszabbítása.” valamint, 
 „A Szentgotthárdért Közalapítvány Ellenőrző Testületének megválasztása.” 

című előterjesztéseket. 

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

265/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az  
 „A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. hároméves stratégiai terv 

kiegészítése és 2017. évi üzeti terve”, 
 „Gotthard-Therm Kft. 2017. évi üzleti terve.”, 
 „Gotthard-Therm Kft. könyvvizsgáló kinevezése”, 
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. hároméves stratégiai terv kiegészítése és 2017. évi 

üzleti terve.”, 
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tagi kölcsön hosszabbítása.”, valamint 
 „ A Szentgotthárdért Közalapítvány Ellenőrző Testületének megválasztása.” 

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: 
Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 
és a 2017. évi Energiaracionalizálási programterv javaslatáról.  
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció 
kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
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Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Javaslat a polgámester jutalmazására. 
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
MURABA Európai Területi Társulás létrehozása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. 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: 
2017. évi költségvetés sarokszámai. 
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 / 
 
5./ Napirendi pont: 
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás feülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Oktatási intézmények társasházzá alakítása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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7./ Napirendi pont: 
Közút elnevezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
56-os Szövetség kérelme szoborállításhoz. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
PresiDance 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 / 
 
10./ Napirendi pont: 
Seres Armand kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Közlekedés-igazgatási feladatok ellátása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,   
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Utólagos közműcsatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet 
megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,   
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati 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 : 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 / 
 
15./ Napirendi pont: 
Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772,3300,3462 hrsz. érintően. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, és közös költség 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Czotter-Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,   
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 / 
 
17./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor:  
Október  27-én Budapesten, az Emberi Erőforrások Minisztériumában tárgyaltam, majd 
onnan Szombathelyre a Megyeházára mentem. 
Október 28-án a VASIVÍZ Zrt. fennállásának 20 évfordulója alkalmából egy ünnepséggel 
egybekötött Közgyűlésén vettem részt, majd Gaál Róberttel a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság ügyvezetőjével tárgyaltam. 
November 2-án Budapesten az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok 
kezdeményezésére tartott stratégiai egyeztetésen vettem részt. 
November 3-án Gombás Imrét fogadtam a Nyugati Tükör c. újságtól, majd ipari parki 
területvásárlással kapcsolatban tárgyaltam. Ezután a laktanya épületével kapcsolatos 
egyeztetésen vettem részt. Délután Szombathelyre utaztam, ahol a TOP 100 elnevezésű 
rendezvényre mentem. 
November 5-én Ostffyasszonyfán hősi halottaink tiszteletére rendezett megemlékezésen 
vettem részt. 
November 7-én Szombathelyen és Kőszegen tartózkodtam. 
November 8-án riasztási gyakorlaton vettem részt, majd a Gondozási Központtal kapcsolatos 
egyeztetésre mentem. Délután Balatonfüredre utaztam, ahol az Infotér Konferencia 
nyitónapján tartott előadásokon vettem részt. 
November 9-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyaltam. A délutáni CISZEBAT 
elnevezésű rendezvényen Labritz Béla alpolgármester úr képviselt. 
November 11-én Vasvár várossá avatásának jubileumi évfordulóján tartott ünnepségen 
Kovács Márta Mária bizottsági elnök asszony képviselte Szentgotthárd városát.  
November 12-én Szombathelyen a Márton-napi misén tettem tiszteletemet. 
November 13-án evangélikus istentiszteleten vettem részt, majd délután Márton-napi 
rendezvényre mentem Farkasfára. 
November 14-én a Hotel Lipában tartott „Szlovén-magyar könyvtári tapasztalatok a 
gyakorlatban„ elnevezésű konferencián köszöntöttem a résztvevőket. 
Délután a Pável Ágoston emlékeiből nyíló kiállításon Labritz Béla alpolgármester úr 
köszöntötte az érdeklődőket.  
November 15-én Boldizsár Gábort a Pawel Packing ügyvezetőjét fogadtam, majd 
költségvetési megbeszélésre mentem. Délután a Szlovén Kulturális és Információs Központ 
ünnepségén vettem részt. 
November 16-án Budapesten az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságán, majd a Magyar 
Sport Házában tárgyaltam. 
November 17-én közétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. Délután a Diabetes 
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Világnapja alkalmából a Színházban köszöntöttem az ünnepségen résztvevőket, majd 
Közbiztonsági Fórumra mentem. 
November 18-án Művésztelep alkotásaiból nyíló kiállítás hivatalos megnyitójára mentem, 
ezután az Erzsébet-napi istentiszteleten vettem részt. Az utána lévő ünnepségen Dr. Haragh 
László bizottsági elnök adta át a Szentgotthárdi Plébánia Karitász csoport részére 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Díszoklevelét. A Szombathelyen 
tartott Zöld Béka elnevezésű jótékony célú rendezvényen Labritz Béla alpolgármester úr 
képviselte Szentgotthárdot. 
November 20-án a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttem a vendégeket, majd a Jakabházán tartott 
idősek napi rendezvényre mentem. 
November 21-én Ozsvát Imrét fogadtam, majd Rimfel Ferenc plébános úrral tárgyaltam. 
Délután SZIP Közgyűlésre mentem. 
November 22-én Dr. Boris Jesih főkonzul úrral tárgyaltam, majd a Körmend Rádió 
munkatársait fogadtam. Ezután Szombathelyre mentem, ahol Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott úr fogadott. Délután az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság rendkívüli 
ülésén, valamint rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt. 
November 23-án Budapesten az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában tartott Pável 
Ágoston Emléknapi rendezvényre mentem. A Szombathelyen tartott Nyugat Pannon 
Járműipari és Mechatronika Központ Felügyelő Bizottsági ülésén Labritz Béla alpolgármester 
vett részt. A Véradók Napja alkalmából tartott ünnepségen Kovács Márta Mária bizottsági 
elnök asszony képviselt.  
November 24-én elektromos töltőállomásokkal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, majd 
Kovács Jenőt, a Közútkezelő korábbi ügyvezetőjét fogadtam.  
November 25-én tartotta a Szentgotthárdi Fotóklub az év végi kiállítását, melynek 
megnyitóján Labritz Béla alpolgármester úr köszöntötte a vendégeket. 
November 26-án rendezett Hősök Szobra avatáson Dr. Haragh László bizottsági elnök úr 
képviselt. 
November 28-én Budapesten tárgyaltam. Aznap tartotta ülését az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottsága 
November 29-én ülésezett a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. 
 
A napokban kaptunk egy tájékoztatást az Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, hogy 
Szentgotthárd belterületén, pontosabban az Ipari Park II. területén található 1615 hrsz-ú utat 
ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerül. 

A polgármester szabadsága: 

2016. október  és november   hó: 

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

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016.10.11.-14.             4 nap 

  

-                         0 nap 

  2016.11.11.       1 nap 
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 2016.11. 16.-20.           5 nap 2016.11.25.       1 nap 

  

2016. évre megállapított 
szabadság   

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

2016. november 25. 
napjáig felhasznált  

Igénybe vehető /  
kiadandó 

15 + 39 = 54 nap 15 +15= 32  nap 22  nap 
 
 
Dr. Sütő Ferenc: nagy örömömre szolgál, hogy az Év Civil Szervezete Díjat a 
Máriaújfaluiért Egyesület kapta, ezúton gratulálok az aktív tagságnak.  
November 4-i ülésén az Ifjűségi Tanács is megtárgyalta az üzletek éjszakai nyitvatartását 
szabályozó rendelettervezetet, ezzel kapcsolatos véleményünket írásos formában el is juttattuk  
jegyző úrhoz.  
November 15-én én is részt vettem a felújított a Szlovén Információs és Kulturális Központ 
avató ünnepségén, fontos kiemelni, hogy ez a szlovén ill. a magyar kormány hozzájárulásával 
valósulhatott meg. 
Szeretném megköszönni polgármester úr részvételét a Pável Ágoston emléknapon és 
kiállításon, szószóló asszony közösen szervezte ombudsmanhelyettes asszonnyal. 
Tegnapi nap folyamán az Ifjúségi Tanács kezdeményezésére nagyon hasznos pályaorientációs 
napot sikerült lebonyolítanunk a Színházban. 
Lábodi Gábor: novemberben Zsidán tartottunk részönkormányzati ülést, ill. 26-án adventi 
rendezvényre is sor került. Köszönjük a szervezőknek! 
Egy visszatérő problémáról szeretnék beszélni. Nem csak én látom úgy, hogy a piacon nincs 
minden rendben, a régi piac dolgozó eljuttatk hozzám ill. jegyző úrhoz egy levelet, melyben 
panaszaikat jelezték, természetesen többen is aláírták.  
A pénzügyi beszámolók között szerepel a fürdőé is, mely némileg aggasztó. Ha megnézzük a 
vendégszámokat, akkor a tavalyi állapotokhoz képest 31 %-os növekedést mutatnak, de ha 
levesszük a hotel működéséből adódó vendégszámot, akkor tulajdonképpen csökken a 
látogatottság. Semmilyen olyan intézkedést nem látok, mellyel vendégeket csalogatnának.  
 
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy a képviselő-testületnek bele kellene folynia a piacon 
zajló vitába. 
 
Kovács Márta Mária:  ezúton is szeretnék gratulálni azon véradóknak, akik az ünnepségen 
említésre kerültek, ill. elismerést is kaptak, köztük 80-85-szörös véradók voltak. 
A mai napon is van véradás, mindenkit buzdítok menjen el. 
A két ülés közti anyagban sok –sok beruházás felsorolásra került, mik azok amik idén 
megvalósultak. Ilyenek például: a Széchenyi Iskola vizesblokkja, lapostető felújítása, Széll 
Kálmán tér 15. homlokzatfelújítása, a Zeneiskolában nyílászárók cseréje, Arany János Iskola 
lépcsőfelújítása.  
 
Dr. Haragh László: október 23-án a Hősök Szobra felszentelése után egy adventi 
hangverseny került megrendezésre, szeretném megköszönni a szervezőknek. 
 
Szalainé Kiss Edina: felhívást szeretnék közzétenni, azt szeretném kérni, hogy akinek módja 
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és lehetősége van, vegyen részt a cipősdoboz akcióban, a Színház épületében gyűjtjük a 
dobozokat. Megtörtént az egyeztetés a Családsegítő Szolgálattal ill. a Karitásszal, ők fogják 
majd kiosztani az adományokat. 
 
Dr. Sütő Ferenc: én szeretném megerősíteni Láboidi Gábor képviselő társam által 
említetteket, személyesen is érintett vagyok, édesanyám szinte minden nap beszámol a 
problémákról. Mindenképp foglalkozzunk a témával. 
 
Dömötör Sándor: a közelmúltban döntöttünk arról, hogy Zsidán a Szépvölgyi utcában 
súlykorlátozó táblát helyezünk ki. Azzal kerestek meg többen is, hogy ez nem volt jó 
megoldás, azt szeretnék ha még a „Kivéve Célforgalom” tábla is kihelyezésre kerülne.  
 
Virányi Balázs: a piac témájában én is kaptam levelet, az abban felsorolt problémák nem 
biztos, hogy a mi kompetenciáink közé tartoznak, de azt is figyelembe kell venni, hogy 
évtizedekig tudott működni a piac belső szabályzata ill. szokásjog alapján.  
A termelői piac odaengedése miatt merültek fel ezen problémák, a termelői piacnak pedig mi 
jelöltük ki a helyét.  
A fogadóórán sokan jöttek a Fürdő utca megnyitása kapcsán. Úgy gondolom, hogy a parkolási 
helyzetet meg kell valamilyen formán oldani, a megnyitás is lehet megoldás. Kérnénk a 
műszaki irodát, vizsgálja meg, hogy van e lehetőség inkább a garázssor háta mögé nyitni, a 
volt strand területére, és ott parkolókat kialakítani.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a Fürdő utcáról most nem érdemes sokat beszélni, decemberben 
részeletesen tárgyalunk róla. 
A piac problémája nálam csapódik le, úgy látjuk, hogy személyes ellentétekről van szó. Talán 
az útkialakítás lehet a probléma megoldása.  
 
Virányi Balázs: Mi a helyzet a hulladékudvarral, mikor fog megnyílni? 
Labritz Béla:  én nem a munkát kritizáltam, érzem a változást.  
A Társulás üléséről jövök, január 1-től a holding teljesen átveszi a hulladékudvarok kezelését.  
Az első negyedév közepén megnyílnak a hulladékudvarok. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

266/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 
és a 2017. évi Energiaracionalizálási programterv javaslatáról.  
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Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció 
kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
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. 
 
Lábodi Gábor: már korábban is elmondtam, hogy szerintem a Carpathia Zrt. által épült 
kisvízierőmű energiatermelése nem illik az előterjesztésbe.  
 
13:05 órakor Labritz Béla távozott a teremből. 
 
Virányi Balázs: azért került ez bele, hiszen az Önkormányzat is részt vett a működés 
feltételeinek biztosításában, továbbá ingatlanbérleti bevétel keletkezik. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

267/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzati intézmények 
2016. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről” készült beszámolót, illetve 
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 
2021. közötti időszakra szóló Energetikai Stratégiai Tervét, valamint az Előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti 2017. évi Energia-racionalizálás programtervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Sütő Ferenc: egy 1 éves szervezet munkájáról kap a testület tájékoztatást. Több, mint 
ötször ülésezett az Ifjúsági Tanács, több nagy rendezvényt is lebonyolított, például sportnapot, 
egészsaégnapot, diáknapot. 
Szeretnénk a 2017-es év eglső negyedévében egy Ifjúsági Kongresszust tartani, ahova 
szeretettel várjuk az intézményeket, szervezeteket, várjuk a javaslatokat is.  
Korábban is elmondtam, és most is, hogy kötessenek a jövőben együttműködési 
megállapodások a Szlovén Ifjúsági Egyesülettel mind az Idősügyi Tanáccsal, bizonyos 
pályázatokon talán így nagyobb eséllyel indulhatnánk.  
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Az elmúlt évben 1 millió Ft-os kerete volt a Tanácsnak, ezt szeretnénk  a jövőben is kérni. 
 
Szalainé Kiss Edina: bizottsági ülésen már elmondtam, ez egy hiánypótló szervezet. Az 
elmúlt egy év munkájáról csak pozitívan tudunk nyilatkozni.  
Egyetlen kritikai észrevételem lenne, az iskoláknak sokkal aktívabban részt kellene vállalniuk 
a Tanács munkájában.  
 
Dr. Sütő Ferenc: az elmúlt időszakban körbejártuk az iskolákat, együttműködésre 
buzdítottuk őket. 
 
Kovács Márta Mária:  elismerésem az Ifjúsági Tanács munkájához. 
Tervezi a Tanács, hogy egyesületi formában működjön a pályázatok miatt? 
 
Dömötör Sándor: bizottsági ülésünkön elhangzott, hogy tanácsoljuk, vegye fel a Tanács a 
kapcsolatot a történelmi egyházakkal.  
 
Dr. Sütő Ferenc: az önkormányzat alatt működünk, eddig nem terveztük az egyesületi 
formára váltást. Természetesen felvetem a következő ülésen.  
 
Szalainé Kiss Edina: van olyan alakuló egyesület, mely fiatalokat fogná össze, biztosan 
együtt fognak működni az Ifjúsági Tanáccsal.  
  
Dr. Haragh László: úgy gondolom a Tanács az önkormányzat javaslattevő szerve, mint 
ahogy az Idősügyi Tanács. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

268/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló a Szentgotthárdi 
Ifjúsági Tanács 2016. évi munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról szóló 
beszámolóját megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Javaslat a polgámester jutalmazására. 
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mivel alpolgármester úr nincs jelen, így Dömötör képviselő úrnak adom át a 
szót. Szeretném kérni a szavazásból kizárásomat. 
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Egyetlen gondolatot szeretnék megosztani, az elmúlt időszakban sem vettem fel jutalmat, 
jótákonysági célra kívánnám fordítani az összeget. 
 
Dömötör Sándor: az előterjesztés részletesen taglalja a jutalommal kapcsolatos 
észrevételeket.  
A költségvetésben ez az összeg tervezve van.  
 
Szalainé Kiss Edina: ha amúgy is tervezve van, nem lehet eleve karitatív célra tervezni? 
 
Virányi Balázs: nem tudom tudjátok e, hogy mennyit keres éves szinten a polgármester. Eléri 
e az osztrák sormunkás szintjét. 
Főállású munka, közfeladatot lát el. Most lehetőségünk van a munka elimeréseképpen  
jutalmat adni. 
Látva a háttérmunkát, én jó szívvel ajánlom az igent megnyomni.  
 
Lábodi Gábor: egyetértek Szalainé képviselőtársammal, jutalmazásokat egyik évben sem 
szavaztam meg, most sem fogom.  
 
Dr. Haragh László: úgy gondolom hasonlítsuk össze egy gyári középvezető bérét  a 
polgármesterével, és elszégyelhetjük magunkat. Mindenképp javasolnám az elvégzett munka 
díjazásaként ezta jutalmat megszavazni.  
 
Dr. Sütő Ferenc: némileg nehezményezem, hogy nem került bele az előterjesztésbe, hogy 
legtöbbször a képviselő- testület felhatalmazásával végzi munkáját, ill. a szakmai 
háttérmunkát, előkészítést a hivatal végzi. 
 
Kovács Márta Mária:  bizottságunk nem tudott javaslatot tenni, a szavazati arány miatt. 
Én jószívvel tudom támogatni a jutalmat. 
 
Dömötör Sándor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem szavazattal elfogadta Huszár Gábor kizárását. 
 

A Képviselő-testület  5 igen – 1 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
269/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester részére 2016. évi eredményes munkája elismeréseként   
bruttó 2 262 200 Ft egyszeri jutalmat állapít meg. 
 
Határidő: a kifizetésre 2016. november 30. 
Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető          
 
2./ Napirendi pont: 
MURABA Európai Területi Társulás létrehozása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor:  két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Elnézést kérek mindenkitől, de nem vettem észre, hogy a MURABA egy r-rel írandó. 
Ez az együttműködés nem ismeretlen, hiszen Bebes István polgármester úr kezdeményezésére 
EGTC létrehozása már elkezdődött korábban. Sajnos 2013 körül megakadtak a tárgyalások.  
Szeretném ha a következők bekerülnének az előterjesztésbe : „ a többes szám alatt a két 
nemzetiségi önkormányzatot és Lendva ill. Szentgotthárd városát kell érteni. Ebben a 
folyamatban elévülhetetlen érvei vannak Kissné Köles Erika szószóló asszonynak”. 
 
Dr. Sütő Ferenc: külön köszönöm polgármester úrnak, hogy megemlítette szószóló asszony 
munkáját.  
 
Kovács Márta Mária:  ha jóváhagyjuk, bejegyzésre kerül a társulás, mi a rövidtávú cél? 
 
Dr. Haragh László: korábban nem találkoztam távolléti szavazással komoly szervezet 
esetén. 
 
Huszár Gábor: azért került be a távszavazás, mert van olyan szervezet, melynáél ez 
elengedhetetlen, ez csak egy lehetőség. 
Jankai Norbert szót kért, erről szavazás következik.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót. 
 
Jankai Norbert rövid tájékoztatót tart a létrehozandó Európai Területi Társulással 
kapcsolatban.  
 
Huszár Gábor: örömmel vesszük, hogy a Külügyminisztérium részéről nincs kifogás.  
 
Szalainé Kiss Edina: a tagokon fog múlni, hogy mik lesznek a rövid és hosszútávú tervek, 
célkitűzések. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

270/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURABA Európai Területi 
Társulás megalakításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért, annak – alapítóként – 
tagja kíván lenni. A Képviselő-testület erre tekintettel  

1. a MURABA ETT Egyezményét az 1. számú melléklet szerint / az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el:  

- 3.2 pont kiegészítése az alábbiak szerint: „3.2. a fiatalok helyben tartása 
alternatív foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével, valamint 
ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és hátrányos 
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helyzetűek foglalkoztatásának és életkörülményeinek javítása vállalkozói 
kezdeményezésekbe való bevonásukkal;”  

- további pontként javasoljuk bevonni: „3.12. régió belső társadalmi 
kapcsolatait erősítő együttműködések és intézményi kapcsolatok fejlesztése, 
szélesítése a kultúra-művelődés, a szabadidő eltöltés és a sport területén.” 

 
 

2. a MURABA ETT Alapszabályát a 2. számú melléklet szerint / az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el:  

- a távolléti szavazás (III., 2.2. pont) lehetőségét javasoljuk kivenni az 
Alapszabályból. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

271/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 
megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
2017. évi költségvetés sarokszámai. 
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: három bizottság tárgyalta, tettek javaslatokat, ezekről is fogunk szavazni.  
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Kovács Márta Mária:  nincsen koncepció készítési kötelezettségünk, a tervezetet majd 
januárban fogjuk tárgyalni. 
Változások lesznek 2017-ben, többek között az adóerősség miatti elvonás, köznevelési 
intézmények kikerülnek a működtetésünkből.  
Egyensúlyi költségvetés összeállítása a cél, külső finanszírozási hiány nem tervezhető. A 
tervezési elveket az előterjesztés taglalja is. 
 
Dömötör Sándor: bizottságunk tett javaslatokat, pl. a Magyar Ápolók Szervezetének 
javasluk 100 000 Ft-ot szerepeltetni, az intézmények kereteit elfogadjuk.  
A kethelyi laktanya vonatkozásában vannak még kérdések, így azt nem biztos, hogy 
javasolnánk.  
 
Virányi Balázs: a bizottságunk is tett javaslatokat, kérném majd ezeket is feltenni szavazásra. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, a javaslatokról 
külön – külön. Figyelem, majd rendeletalkotás is következik! 
 
 
A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással fogadta el az 1. pontot. 
A Képviselő-testület  5 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással fogadta el az 2. pontot. 
A Képviselő-testület  a 3. pontba foglalt javaslatokat a következő szavazati arányokkal 

fogadta el: 
• 8 igen – 0 nem – 0 tart.; 
• 8 igen – 0 nem  - 0 tart. ; 
• 8 igen – 0 nem  - 0 tart.; 
• 8 igen – 0 nem  - 0 tart.; 
• 7 igen – 0 nem  - 1 tart.;  
• 6 igen – 2 nem – 0 tart.; 

 
272/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
                        1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

rendeletét 2017. évre nem módosítja, települési adót nem kíván bevezetni. 
 
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi városi rendezvé- 
nyek keretösszegét 20 M Ft-ban határozza meg. 
 
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés ter- 
vezésének szempontjaival egyetért, további szempontok az alábbiak: 

• a Baross Gábor utcai  ingatlanra szánt forrás kerüljön ki, ebből 50 millió Ft-nyi 
tartalékot kell képezni 

• a megnyert pályázati források már kerüljenek tervezésre bevételként 
• kerüljenek tervezésre az ingatlaneladásból ténylegesen származó bevételek 
• a Magyar Ápolók Egyesületének Vas megyei szervezete részére kerüljön tervezésre 

100 000 Ft támogatás 
• a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tételes költségvetése kerüljön a testület elé, 

legyen felülvizsgálva 
• a Rábakethelyi laktanya felújítására szánt összeg kerüljön ki a költségvetésből 
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Felkéri a polgármestert, hogy részletes tervezési koordinácót meghatározva szabályozza a 
2017. évi költségvetés készítésének további munkálatait, módszereit és ütemezését.  
                                                           
Határidő: 2017. január 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII. 1.) önkormányzati  rendeletét  

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
5./ Napirendi pont: 
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás feülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Sütő Ferenc: a mai napon jutottam információkhoz, egyeztettem már irodavezető úrral, 
de itt is szeretném elmondani.  
A nemzetiségek jogairól szóló törvény adott paragraffusa értelmében a települési 
önkormányzat hivatalas köteles biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működéséhez 
szükséges személyi, tárgyi feltételeket. Ebbe beletartozik az, hogy helyiséget is ingyenes 
használatba ad.   
Felém az a jelzés érkezett, hogy a Szentgotthárd - Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat szeretne majd átköltözni a jövő év elején a Kultúrház öltözőjébe. Ez ügyben 
majd januárban megkeresik a testületet. 
A másik dolog, ami még érintve van, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés. 
számomra jelezték, hogy túl szigorú a hivatal, és rugalmatlan. A nemzetiségi törvény 
értelmében nincsen alá-fölé rendeltségi viszony.  
Ezügyben már egyeztetett szószóló asszony, szeretném kérni, hogy Szentgotthárd Város 
Önkormányzata legyen jó gazdája a költségvetési forrásoknak, és ne nehezítse meg a 
felhasználást, olykor felesleges adminisztrációval. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: nem érzem fairnek, hogy ezzel most hozakodik elő képviselő úr.  
Igazából nincsen kifejtve mit ért rajta. Mivel költségvetési szervről beszélünk az összes 
előírást betartva működünk. Ha Önök szerint nem így van, akkor pontosítani kellene.  
Kérném, hogy írásban kapjuk meg, mit kellene másként csinálnunk. 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

273/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szentgotthárdi Közös 
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Önkormányzati Hivatallal kötött együttműködési megállapodását felülvizsgálta, és 
jóváhagyja, hogy a megállapodás 1. melléklete helyébe a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének a mellékelt, új tartalmú szabályzata kerüljön. 
 
Határidő: 2016. december 14. 
Felelős:    Dr, Dancsecs Zsolt jegyző 
 
14:20 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, dr. Sütő Ferenc képviselő 
távozik az ülésről. 
14:35 órakor folytatódik az ülés. 
 
6./ Napirendi pont: 
Oktatási intézmények társasházzá alakítása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 12. 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 arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

274/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező, szentgotthárdi 7/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3. 
sz. alatti ingatlan társasházzá alakításához szükséges Társasháztulajdont Alapító Okiratot az 
jóváhagyja, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak aláírására. 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező, szentgotthárdi 1376/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Széll K. 
tér 2-4. sz. alatti ingatlan társasházzá alakításához szükséges Társasháztulajdont Alapító 
Okiratot jóváhagyja, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos,  
 
7./ Napirendi pont: 
Közút elnevezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  Amennyiben nincs több 
hozzászólás, szavazás következik 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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275/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 1417/11, 
1417/13, 1417/14, 1410/2, 1412/2, 0175/2 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő közutat a Fácános 
utca elnevezéssel nevezi el. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
8./ Napirendi pont: 
56-os Szövetség kérelme szoborállításhoz. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

276/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 56-os Szövetség 
kérelmét és elvi hozzájárulását adja a városi 56-os emlékparkban Mindszenty József 
szobrának felállításához. Az Önkormányzat továbbá megfelelő pályázati támogatás 
igényelhetősége esetén pályázat benyújtásával járul hozzá a szoborállítás költségeihez.  
 
Határidő: a közlésre azonnal, a pályázatfigyelésre folyamatos 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester,  
                  Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforrások Vezető 
 
9./ Napirendi pont: 
PresiDance 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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

277/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PresiDance egyesület 
(Egyesület Címe: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 12., Nyilvántartási szám: 18-02-0200650) 
kérelmét 200.000- Ft összegben támogatja, a sportkeret terhére, azzal a feltétellel, hogy a 
támogatott a 2017. évi városi rendezvényeken térítésmentesen fellépést vállal illetve 
segítségével közreműködik illetve a 2017. évi versenyeken az Önkormányzatot a lehetséges 
fórumaikon mint támogatót megjelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 
 
10./ Napirendi pont: 
Seres Armand kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolta a támogatást. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

278/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haladás VSE versenyzőjének 
Seres Armand Szentgotthárd, József A u. 4. sz. 4. ajtó alatti lakosnak az íjász  Európa 
Bajnokságon való részvételével kapcsolatos kérelmét 60.000- Ft összegben támogatja a 
sportkeret terhére azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületein, 
mint támogatót feltünteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
11./ Napirendi pont: 
Közlekedés-igazgatási feladatok ellátása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,   
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. Figyelem, rendeletalkotás! 
  

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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12./ Napirendi pont: 
Utólagos közműcsatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet 
megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,   
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a decemberi ülésre visszahozzuk a témát, hiszen van egy speciális eset a 
Máriaújfalui szennyvízberuházás, rájuk ez a rendelet nem fog vonatkozni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét a 

közmű-fejlesztési hozzájárulásról. 
 

13./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének  36/2016. (XII. 1.) önkormányzati  rendeletét 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 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 : 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 javasolják mindkét rendeletet. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
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A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének  37/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét 

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

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének  38/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét 

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

15./ Napirendi pont: 
Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772,3300,3462 hrsz. érintően. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 21. 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 arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

279/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Állam tulajdonában 
lévő: 
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű 
ingatlanban lévő 1/24 tulajdoni részarányának 

- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű 
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányának 

- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű 
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányának 

megszerzése érdekében vásárlási lehetőséggel nem kíván élni. 
Továbbá nyilatkozik arról, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a fent körülírt 
ingatlanokat sem egészben, sem saját tulajdoni illetőségét meghaladó részben nem használja 
és nem is hasznosítja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal,   
Felelős  :  Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
16./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, és közös költség 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Czotter-Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,   
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 / 
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Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

280/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 
elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
17./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
Előadó: Doncsecz András 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, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

281/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 9970 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti szentgotthárdi 955/6/A/22 hrsz-ú, 18 m2 
alapterületű garázs Poszavecz Ferenc 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. fszt. 1. sz. alatti 
lakos részére csere jogcímén történő biztosítását az általa jelenleg bérelt szentgotthárdi 
955/6/A/21 hrsz-ú ikergarázs egyidejű leadása esetén csre jogcímén.  
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedő 9970 
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/21 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű garázsnak  az 
önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérlete, valamint elidegenítése szabályairól szóló 
32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve 
pályázat mellőzésáével Küplen Imre, 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. II/8. sz. alatti lakos 
részére történő bérbeadásához járul hozzá. 
 Bérleti díj: havi 6.400.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. A bérleti 
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadékot is megfizetni. 
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft. közlése szerint. 
 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: a Füzesi úti kerékpárutat sokan használják sétálásra, munkába járásra. 
Legalább az Allisonig jó lenne közvilágítást biztosítani, szeretném kérni ennek 
megvizsgálását.  
 
Dr. Haragh László: 2-3 héttel ezelőtt lefagyott a Rába híd, jó lenne valamilyen 
csúszásmentes bevonattal ellátni. Időközben mondja itt mellettem képviselő úr, hogy meg van 
csinálva, akkor köszönjük szépen! 
 
Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 15:32 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor sk. Dr. Dancsecs Zsolt sk. 
Polgármester           Jegyző 


