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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-11/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án            
14: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester (14:13 órától), 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor 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, 
    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Uhor Anita a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, 
dr. Klósz Beáta a Szentgotthárd Rendelőintézet 
intézményvezetője, 
dr. Koncz Gabriella a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője, 
Végvári János szentgotthárdi Rendőrőrs őrsparancsnoka, 
dr. Orbán István a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője, 
dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője, 
Csuka Gyuláné a Gotthard-Therm Kft. könyvvizsgálója, 
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Távol vannak: Szalainé Kiss Edina képviselő,  
 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé  

- „MURABA ETT dokumentumainak módosítása.”, valamint, 
- „Szentgotthárdi Református Egyházközség kérelme.” 

 című előterjesztéseket. 
 
Javasolja, hogy ne vegyék fel a nyílt napirendek közé a Meghívóban feltüntetett „Előterjesztés 
felterjesztési jog gyakorlása tárgyában.” ill. „Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának 
kezdeményezésére.” című előterjesztéseket. 
 
Javasolja, hogy ne vegyék fel a zárt napirendek közé a Meghívóban feltüntetett „Az I. számú 
gyermek háziorvosi körzet betöltése.” című előterjesztést. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  

 „Gotthárd-Therm Kft. 2017. évi üzleti terve.”  
 „Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.” valamint, 
 „A 2016/2017. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON c. díj odaítélése.” 

című előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

84/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
az 

-  „MURABA ETT dokumentumainak módosítása.”, valamint, 
- „Szentgotthárdi Református Egyházközség kérelme.” 

 című előterjesztéseket. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek 
közé a Meghívóban feltüntetett „Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában.” ill. 
„Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére.” című előterjesztéseket. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a zárt napirendek 
közé a Meghívóban feltüntetett „Az I. számú gyermek háziorvosi körzet betöltése.” című 
előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

 „Gotthárd-Therm Kft. 2017. évi üzleti terve.”  
 „Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.” valamint, 
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 „A 2016/2017. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON c. díj odaítélése.” 
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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, 
aktualizálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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2./ Napirendi pont 
Független vizsgálóbizottság felállítása a fürdő működésének kivizsgálására. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
V049 Szentgotthárd ivó vízellátási rendszer egybefoglalt bérleti- üzemeltetési szerződés. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
A SZMSZC ( III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ) Alapító Okirat módosítási 
véleményezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
6./ Napirendi pont 
Csatlakozás lehetősége a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséghez.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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8./ Napirendi pont: 
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Tábora Szentgotthárdon.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
9./ Napirendi pont: 
A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( Partium Alapfokú Művészeti 
Iskola ) kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
10./ Napirendi pont: 
Katasztrófavédelem kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
11./ Napirendi pont 
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
12./ Napirendi pont: 
A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
13./ Napirendi pont: 
Kutyamenhely ügye. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
14./ Napirendi pont: 
Műszaki ellenőr megbízása Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről a „ Szentgotthárd-
Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése” projekt kiviteli munkálatainak felügyeletére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
15./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE kérelme- TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
16./ Napirendi pont: 
Rábatótfalu SE  kérelme- TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
17./ Napirendi pont: 
EFOP Rendelőintézet. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
18./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
  
19./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
20./ Napirendi pont: 
A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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21./ Napirendi pont: 
A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
22./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú telek belterületbe vonása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 29. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
23./ Napirendi pont: 
Lakásvásárlási kérelem Závecz József és Záveczné Janzsó Mária. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
24./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park 
Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. egyesülésének lehetséges módjai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 31. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
25./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolója.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 32. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
25./ Napirendi pont: 
A Gotthárd-Therm Kft. 2016. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 33. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
26./ Napirendi pont: 
MURABA ETT dokumentumainak módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 33. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
27./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Református Egyházközség kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 34. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Március 30-án a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. által 
szervezett taggyűlésen tettem tiszteletemet. 
Majd TOP-os pályázati projekt előkészítő egyeztetést tartottunk dr. Gábor Lászlóval és a 
pályázatíró kollegákkal az érintett szervezetek meghívásával. Aztán a Rádió 8 Körmend egyik 
képviselőjével tárgyaltam. 
Ezt követően pedig a Társulási Tanácsi ülésére került sor. 
Április 3-án Dr. Tóth Ferenc történésszel a Történelmi Napok rendezvénysorozaton történő 
könyvbemutatókról és a szentgotthárdi csatával kapcsolatos további lehetőségekről 
egyeztettünk dr. Gábor Lászlóval. Délután pedig az intézményvezetői értekezleten vettem 
részt. 
Április 4-én Dr. Orbán Istvánnal, a Járási Hivatal vezetőjével egyeztettem, majd Dr. Tőkés 
Emma doktornővel tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint Domiter Judit intézményi ügyintéző. 
Ezt követően Budapestre utaztam a Bank Centerbe tárgyalni, majd Szombathelyen a Savaria 
Moziban vettem részt egy vetítésen. 
Április 5-én a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol 
jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné Szakál Éva településfejlesztési 
ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
Az EFI által szervezett rendezvényt Labritz Béla alpolgármester nyitotta meg a Széchenyi 
iskola tornacsarnokában. 
E napon tárgyaltam Ozsváth Imrével, ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési 
ügyintéző. 
Majd a Magyar Időknek adtam interjút.  
Ezt követően a sporttelep működtetésével kapcsolatos megbeszélést tartottunk a Hivatal 
dolgozóival és a SZET Kft. vezetőjével. 
Aztán pályázati megbeszélést tartottunk. 
Dr. Gábor Lászlóval INTERREG pályázati projekt előkésztő megbeszélésen vettünk részt az 
osztrák Naturpark vezetőjével. 
Április 6-án Simon Zoltán Péterrel, a VASI TIT igazgatójával egyeztettünk a nyári 
urbanisztikai egyetem szentgotthárdi megrendezéséről dr. Gábor Lászlóval.  
INTERREG pályázati projekt előkésztő megbeszélést tartottunk az osztrák Naturpark 
vezetőjével és a Széchenyi Programiroda képviselőivel, jelen voltak továbbá dr. Gábor László 
és a helyi TDM képviselői is.  
Majd Zalaegerszegre utaztam egy egyeztetésre. 
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Április 7-én Budapesten tárgyaltam. 
Április 10-én a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol 
jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné Szakál Éva településfejlesztési 
ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
Ezt követően egy megbeszélésen vettem részt a Lipa Étteremben . 
Majd a klímastratégia létrehozásával kapcsolatos pályázati megbeszélést tartottunk, ahol jelen 
volt Labritz Béla alpolgármester, valamint Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
Közétkeztetés fejlesztése kapcsán tervezői egyeztetést tartottunk a VÉ-KO tervezői irodával, 
dr. Gábor Lászlóval és Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintézővel és Báger Teréz műszaki 
ügyintézővel. Majd a Főkonzulátuson tettem tiszteletemet egy húsvéti kiállításon. 
Április 11-én  a Helyi Védelmi Bizottság ülésére mentem.  
Majd a Főkonzulátuson vettem részt egy egyeztetésen. 
Ezt követően Szombathelyre utaztam az ÉNYKK-hoz, a Vízműhöz, majd a Közúthoz 
tárgyalni. 
Április 12-én a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola Informatikai versenyén tettem 
tiszteletemet. 
Ezt követően Vasváron vettem részt a foglalkoztatási paktum irányító csoportjának az ülésén, 
ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
E napon tartottunk pályázati megbeszélést, majd a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel is 
egyeztettünk. 
Este Lukács Sándor színművészt köszöntöttem a Színházban, aki a költészet napja alkalmából 
egy önálló esttel érkezett Szentgotthárdra.  
Majd a Gotthard-Therm Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén vettem részt. 
Április 18-án a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatban egyeztettem a Közúttal és a 
Vasivízzel, ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné Szakál Éva 
településfejlesztési ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
Majd Dobronakon egy konferencián vettem részt. 
Április 19-én Muraszombaton tettem tiszteletemet egy projekt nyitó konferenciáján, ahol jelen 
volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
Majd a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság idei első ülésén vettem részt. 
Ezt követően Budapestre utaztam tárgyalni a volt laktanyaépület ügyében. 
Április 20-án a Szlovén Konzulátuson egyeztető megbeszélésen vettünk részt dr. Gábor 
Lászlóval az ETT társulás megalakítása kapcsán, az egyeztetésen részt vett Ksenija Škrilec 
szlovén nagykövet asszony és a szlovén konzul is.  
Délután Körmenden egyeztettem az E-ON-nál, majd Szombathelyen a Kaszagyár ügyében 
tárgyaltam. 
Április 21-én a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” projekt keretében 
faültetést szerveztünk, ahol a résztvevő szülőket és gyermekeket köszöntöttem. 
Április 22-én Lendvára és Budapestre utaztam tárgyalni. 
E napon volt a vápánál a vadászkutya verseny, ahol Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket. 
Április 24-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Délután Kőszegre utaztam, ahol tiszteletemet tettem a „Szent György nap”-i rendezvényen. 
Április 25-én ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
E napon volt Szombathelyen a Bölcsődei Tájékoztató Nap, amelyen Domiter Judit intézményi 
ügyintéző vett részt.  
Április 26-án a rendezési tervvel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol jelen volt Dr. 
Dancsecs Zsolt jegyző és Doncsecz András Városüzemeltetés vezető. 
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Április 16-án a Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnokában tartotta húsvéti koncertjét 
a Rápli Róbert karnagy által vezetett városi fúvószenekar. 
 
Április 12-én Kissné Köles Erika, V.Németh Zsolt és Soltész Miklós államtitkár úr 
bejelentette, hogy a szentgotthárdi templom felújítására a kormány 535 millió ft-ot különített 
el. Külön köszönet illeti Kissné Köles Erikát. 
 
A polgármester szabadsága: 
2017. április hó: 
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2017.04.10-04.14           5  nap - 
 

 
 
14:13 órakor Labritz Béla megérkezett az ülésre. 
 
Virányi Balázs: a piacról megint fotókat kaptam, melyek szerint a parkolóban történik az 
árusítás. Szeretném kérni, hogy a rendet tartsák be. 
2 levelet kaptunk képviselői minőségünkben, ill. TV interjú is készült, melyekben meg lettünk 
szólítva. 
Az első levelet a fürdő egyik felsővezetőjének férjétől kaptuk. 8 oldal a levél, melyet azért 
kaptunk, hogy segítse tisztánlátásunkat, de további kérdéseket is felvet. Arról kaptunk 
tájékoztatást, hogy ő férji minőségében betekintett a fürdő belső iratanyagaiba, segített az 
iratok rendezésében, másolásában ill. harmadik fél számára segített kiadni azokat.  
Levelet kaptunk idősebb dr. Gömbös Sándortól is, ezzel egyidőben elkészült az említett 
interjú. Szerencsétlen dolognak tartom, hogy még le sem zárult a rendőrségi vizsgálat, de már 
állásfoglalásra kényszerítenek minket. Az interjúban felmutatott szerződés is belsős iratanyag. 
Határozottan emlékszem arra, hogy ciklusokkal ezelőtt döntött arról a képviselő testület, hogy 
a gyógyászati eszközöket értékesítsük.  
A televíziós anyagban hivatkozás történik 224/2011. zárt ülési határozatra, ami felveti a 
kérdést, hogy a titokgazda engedélyével került ez ki vagy sem? 
Kaptunk egy nyilatkozatot is, aminek tartalmát most nem szeretném ismertetni, de szeretném 
kérni, hogy adjuk át a nyomozóhatóságnak írásszakértői vizsgálatra. 
Egy gazdasági társaság felsővezetőjeként tisztában kellene azzal lenni, hogy milyen útja van 
vizsgálat kezdeményezésének. Az nem működik, hogy bármiféle okirat nélkül besétál valaki a 
gazdasági társasághoz, majd vizsgálatot kezdeményez, melyhez még segítséget is kap. 
Harmadik félnek iratokat átadni, úgy, hogy az illetékesség nincs megvizsgálva, nem lehet. 
 
Huszár Gábor: én vagyok a titokgazda, szeretném elmondani, hogy 7 év polgármesterség 
alatt egyetlen kérés sem érkezett hozzám zárt ülési anyagok kikérése vonatkozóan.   
A fürdő házirendje tartalmazza, hogy a fürdőt zárás után legkésőbb fél órával el kell hagyni. 
Tudomásom szerint az iratok éjjel kerültek ki a fürdőből. 
 
Lábodi Gábor: az elmúlt hónapban Zsida-Zsidahegy városrész önkormányzata ülésezett, az 
ott felmerülő problémákat már továbbítottam a műszaki iroda felé, ezekre már választ is 
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kaptam. 
Rendkívüli ülést tartott a Vas Megye Közgyűlése, ennek keretében TOP-os pályázatokról 
született végleges döntés. 
A termelői piaccal kapcsolatban én is folyamatosan kapok jelzéseket.  
Az elmúlt hónapban a képviselők 7-en nyilatkozatot írtak alá, melyben Szentgotthárd első 
számú közellenségeinek lettünk kikiáltva. Erre mi is kiadtunk nyilatkozatot, a televízió 
vágatlanul le is adta. 
Önök kijelentették, hogy én és Bana Tibor országgyűlési képviselő Szentgotthárdnak 
rosszhírét keltettük, ezt határozottan visszautasítom.  
Az említett iratokat, melyek a televíziós interjúban felmutatásra kerültek, én adtam át dr. 
Gömbös Sándornak. Az önkormányzati törvény leírja, hogy minden zárt ülési határozat 
nyilvános, a személyes adatok védelmével. Felvetődik a kérdés, hogy ezt az egyébként már 
lejárt, zárt ülési határozatot ügyvezető asszony kitől kapta, hiszen erre hivatkozóan szerette 
volna eltávolítani Anitát eltávolítani a poziciójából. 
Kérdéseket vet fel az is, hogy a fürdő hitele miért került a város nyakába, miért kellett 
kötvény kibocsájtani? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a fürdő építése kapcsán ez önkormányzati tartozás volt. Aztán adódott 
egy lehetőség miszerint a hitel kötvényre lett váltva, melyet a fürdő bocsájtott ki. A kötvényt 
lejegyezte a bank, ezt a kötvényt kell visszafizetni. A kormány az önkormányzati tartozásokat 
konszolidálta első körben. Tehát ha korábban nem váltjuk ki kötvénnyel az adósságot, akkor 
beleesett volna a konszolidációba. 
 
Huszár Gábor: képviselő úr, úgy látom, hogy részinformációkkal rendelkezik. Az országban 
egyetlen helyen sem lettek kft.-ék konszolidálva.  
 
Dr. Sütő Ferenc: tényszerű tájékoztatás érdekében szeretnék hozzászólni a két ülés közti 
anyaghoz. 
Kissné Köles Erika, szlovén nemzetiségi szószóló, több mint egy éven át tartó tárgyalásai 
eredményeként született meg a döntés, azügyben, hogy a kormány 535 millió Ft-tal támogatja 
a szentgotthárdi barokk templom felújítását. 
 
Virányi Balázs: minden határozatnak van felelőse, az említett határozatnak a fürdő 
ügyvezetője, ezért tudja mi vonatkozik rá.  
Nekünk városi képviselőknek az lenne a feladatunk, hogy a felmerülő problémákat a 
helyükön kezeljük. Nem kell részinformációkat a nyilvánosságra hozni.  
 
Kovács Márta Mária: nem gondolom, hogy csak Kissné Köles Erika kezdeményezte 
egyedül a templom felújítását. 
 
Lábodi Gábor: a gyógyászati eszközök értékesítése nem képezi hatósági vizsgálat tárgyát, 
nem ezügyben született feljelentés. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

85/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
 
2./ Napirendi pont: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, 
aktualizálása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja némi kiegészítéssel.  
Körünkben köszönthetjük dr. Koncz Gabriellát, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, 
Végvári Jánost, a szentgotthárdi Rendőrőrs őrsparancsnokát, ill. dr. Orbán István a 
Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét. Kérem Önöket, foglaljanak helyet! 
Kérem kapitányasszony néhány gondolatot osszon meg velünk! 
 
Dr. Koncz Gabriella: a 2016. év kapcsán nagyon jó mutatóükról tudok Önöknek beszámolni. 
Nem volt könnyű év, de sikeres.  
Végvári alezredes úr elkészített beszámolóját én jóváhagytam, néhány kiegészítéssel élnék. 
A bűnügyi adatok vonatkozásában van némi emelkedés, de a kiemelt közterületi 
bűncselekmények számát vissza tudtuk szorítani. Az emelkedések száma új típusú 
bűncselekményekhez kapcsolódik, melyek országos szinten elterjedtek. Ezek az internetes ill. 
telefonos csalások. A bűnmegelőzési kampányok során ezekre majd kiemelt figyelmet 
biztosítunk.  
Örvendetes, hogy azok a célkitűzések, melyeket magunknak kitűztünk, teljesítettük. 
Nevezetes a lakásbetörések számát visszaszorítását. Annak ellenére, hogy a migráció központi 
szerepet kapott 2016. évben, tudtunk közterületi jelenlétet biztosítani. 
A Körmendi Rendőrkapitányság rendelkezik a legnagyobb illetékességű kapitányság, sajnos 
az utazóbűnözés táptalaja vagyunk, sok a menekülési útvonal. Azt tapasztaljuk a kiemelt  
bűncselekmények terén, hogy nem is a helyi lakosság követi el, hanem a más megyéből ill. 
más országból érkezők. 
Nagy hangsúlyt fektettünk az E-Útdíjas szolgálat ellátására, ill. a különböző rendezvények 
biztosítására. Örömmel számolhatok be arról, hogy semmiféle állampolgári panasz nem 
érkezett.  
Közlekedésrendészet szempontjából havonta értékeljük, hogy milyen közlekedési baleset 
történnek területünkön. 2017-ben erre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni.  
Nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésre, új fórumot vezettünk be a körzeti megbízottik 
területekhez tartozó a polgármesterekkel ill. jegyzőkkel, kerekasztal beszélgetéseket 
folytatunk. Pozitív visszajelzéseket kaptunk e tekintetben, az önkormányzati felmérések is ezt 
mutatják. A sikeres év nem csak a rendőrségnek köszönhető, hanem a lakosságnak is, hiszen 
törvénytisztelő életmódot folytatnak. 
 
Huszár Gábor: az OPEL vezérigazgatója keresett meg engem a sajnálatos halálos közúti 
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baleset kapcsán. Ezzel az információval én elmentem a Közútkezelő igazgatójához és kértem, 
hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy forgalomtechnikai változtatást tegyünk. 
Az a jelzés érkezett az OPEL-ből, hogy több munkatársuk is szenvedett már ezen az 
útszakaszon kisebb – nagyobb közlekedési balesetet. .  
 
Lábodi Gábor: örvendetes, hogy a kiemelt bűncselekmények száma csökkent. 
Bűnmegelőzési bizottság ülésén született  javaslat arra vonatkozóan, hogy hívjuk fel a 
figyelmet az internetes ill. telefonos csalásokra. 
 
Kovács Márta Mária: azzal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kapni, hogy az idegenek, 
hogy viselkednek Szentgotthárdon? 
 
Végvári János: néhány éve megjelentek a többségében román állampolgárok, akik, 
tudomásunk szerint már elhagytáka  térséget. 
 
 
Lábodi Gábor: az OTP melletti üzlethelyiségek tulajdonosaitól érkezett még jelzés, hogy 
maradtak román állampolgárok a városban. 
 
Dr. Koncz Gabriella: minden jelzést köszönettel veszünk, minden halálesettel végződő 
közlekedési balesetnél vizsgáljuk, hogy mit tudnánk tenni rendőri szempontból.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

86/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2016. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 
város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését elfogadja azzal a kiegészítéssel. hogy fel 
kell hívni a lakosság figyelmét az internetes ill. telefonos csalások lehetőségére és veszélyeire. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2016. évben 
elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal 
2015. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért 
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Közterület-felügyeletének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiájának felülvizsgálatát és 
aktualizálását az Előterjesztés 1. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
15:17 órakor Dr. Koncz Gabriella, Végvári János ill. dr. Orbán istván távozott a teremből.  
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: szeretném kiemelni, hogy az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti 
aktivitásukért és javaslataikért. A továbbiakban számítunk munkájukra, tapasztalataikra. 
 
15:18 órakor Labritz Béla távozott a teremből. 
 
Dr. Sütő Ferenc: hiányoltam, hogy nem szerepel a beszámolóban, hogy aláírásra került a 
megállapodás az Ifjúsági és Idősügyi Tanács között. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

87/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárd 
Város Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi 
Tanács tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett 
tevékenységükért.  
 
Határidő: a határozat közlésére: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja némi aprób 
javaslatokkal.  
 
Kovács Márta Mária ismerteti a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményezését. 
 
  
15:21 órakor Labritz Béla visszatért a terembe. 
 
 
Huszár Gábor ismerteti Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló jelentését. 
 
Dr. Sütő Ferenc: szeretném megkérdezni, hogy rendelkezésre áll e a Máriaújfalui kultúrház 
felújítására szánt összeg? 
 
Doncsecz András: megkaptuk a statikai tervet, a bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest 
magasabb a költségbecslés, 21,6 millió Ft-ról szól az ajánlat. 
 
Huszár Gábor: 6 millió Ft-ot kellene akkor pluszba találnunk. MI lenne ha maradnánk a 15 
milliónál, és szakaszoljuk a felújítást. 
 
Doncsecz András: műszakilag nem megoldható, a födémcsere nem szakaszolható.  
 
Virányi Balázs: nem gondolom, hogy problémát okoz ha most eltoljuk ezt a döntést. 
 
Huszár Gábor: a május 31-i ülésre találunk pénzügyi fedezetet a fennmaradó 6 millió Ft-ra. 
A 15 millió Ft-ot most mindenképp megszavazzuk.  
 
Virányi Balázs: bizottsági ülésünkön a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kapcsán nem 
támogattuk a béremelést. Nyitott kérdés volt az is, hogy tulajdonképpen mennyit kérnek 
eszközbeszerzésre. Műszaki fejlesztésekre mindenképp szükség van. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolták a másik bizottságok is, hogy a függöny beszerzése 
mindenképp szükségszerű, a plusz igények most érkeztek, nem biztos, hogy azokról most 
döntést kellene hozni.  
 
Lábodi Gábor: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület alkalmazottjai nem közalkalmazottak, 
de semmilyen akadályát nem látom a bérkiegészítésnek.  
 
Kovács Márta Mária: a költségvetés tárgyalásakor már elköteleződtünk azirányba, hogy aki 
a közalkalmazotti bértábla alá kerül, annak kiegészítjüka  bérét.  
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Virányi Balázs: mivel ők nem a közszféréában dolgoznak, van lehetőségük bevételt termelni.  
 
Lábodi Gábor: termelhetne az egyesület bevételt, de ha belegondolunk szinte minden városi 
rendezvény ingyenes.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Minden pontról 
külön. Figyelem, utána rendeletalkotás következik! 
 

A Képviselő-testület a következő szavazati arányokkal az alábbi határozatot hozta:  
- Könyvtár vonatkozásában : 8 igen – 0 nem szavazat 
- Kultúrházak vonatkozásában: 8 igen -  nem szavazat  
- Gotthárd – Therm Kft. vonatkozásában: 7 igen – 0 nem -1 tart. szavazat 
- Őrségi kerékpárút vonatkozásában: 8 igen – 0 nem szavazat 
- Tűzoltó Egyesület vonatkozásában: 8 igen – 0 nem szavazat 
- Legszebb konyhakertek vonatkozásában: 8 igen – 0 nem szavazat 
- Társulás tulajdonában lévő autó vonatkozásában: 7 igen- 0 nem – 1 tart.szavazat 
- PKKE vonatkozásában: 5 igen – 3 nem szavazat 

 
88/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása kapcsán 
-  a 2016. évi éves ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
-részben támogatja a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2017. évi közalkalmazotti 
illetménybérigényét ( 10fő*bruttó 25 000 Ft*11 hó=3 355 000 Ft ) 
- a városrészi kultúrházak (Farkasfa, Máriaújfalu) felújítását a következők szerint:  
Máriaújfalui kultúrház vonatkozásában  legfeljebb 15 millió Ft-ot biztosít, Farkasfa  esetén a 
felújítás befejezéséhez 10 millió Ft-ot biztosít. 
- javasolja a Gotthard Therm Kft-nek 30 millió Ft tagi kölcsönt biztosítani a karbantartási és 
fejlesztési kiadásokra a tartalék terhére. 
- a támogatja az Őrségi kerékpárút korábban tárgyalt előterjesztés szerinti kitáblázását amihez 
338 000 Ft-ot biztosít 
- a Tűzoltó Egyesület előterjesztés szerinti kérelmét 1,9 millió Ft-tal támogatja 
- a Legszebb konyhakertek pályázat költségeire legfeljebb 200 000 Ft-ot biztosít. 
- a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő gépjármű 
fenntartásának finanszírozására a felmerülő költségek erejéig, legfeljebb 2 millió forint 
összeghatárig biztosít támogatást 
- nem javasolja támogatni a PKKE béremelés igényét, ill. javasolja a színpadi függöny 
beszerzését maximum 4 625 467 Ft értékben. 
- fennmaradó 8 935 230 Ft maradványt  tartalékba helyezi. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 1 tart.  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(IV.27.)  önkormányzati rendeletét 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról. 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
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. 

 
89/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. támogatja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Egyenlítsük ki az EU-t 
szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést. 

 
2. hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba 

vétele során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári 
bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató 
egyetértése. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont 
Független vizsgálóbizottság felállítása a fürdő működésének kivizsgálására. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, de tagokat nem javasolt. 
3 fős vizsgálóbizottság létrehozását támogatjuk, a következő tagokkal : Vancsura Miklós, 
Csendesné Kóbor Ildikó ill. Domiter László.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az önkormányzat vagy állandó vagy eseti bizottságot hozhat létre. 
Mindkét esetben a bizottság tagjainak többsége a képviselő-testületből kell, hogy kikerüljön.  
 
Huszár Gábor: akkor nevezzük munkacsoportnak. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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90/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a „Független vizsgálóbizottság felállítása a Fürdő 
működésének vizsgálatára” című Előterjesztés alapján egyetért egy független munkacsoport 
felállításával, mely az előterjesztésben leírtak szerint végzi ellenőrző munkáját. A 
munkacsoport  tagjainak a testület e következő személyeket kéri fel: 
dr. Vancsura Miklós 
Csendesné Kóbor Ildikó 
Domiter László 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Labritz Béla: Törvényi előírás, hogy felmondjuk a már élő szerződésünket, a Soproni Holding majd 

megköti a Mülex-szel a szerződést. A lakosságot semmilyen kár nem éri majd. 

 
 
Huszár Gábor: A lomtalanításhoz kapcsolódva ha a hulladékudvar nem nyílna meg júniusig, 
akkor ki fogunk jelölni egy napot, amikor az elektronikus hulladékokat összeszedi a SZET 
Kft. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

91/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 8522-26/2017. számú írásbeli 
tájékoztatására, a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3700-78/2016. számon 
kiállított megfelelőségi véleményének azonnali hatállyal történő visszavonására 
hivatkozással a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2013. március 29-én kötött 
közszolgáltatási szerződés felmondásátt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 34. § (3), illetve 41. § (2) bekezdésére, valamint a szerződés 2. pontjára 
hivatkozással jóváhagyja. A szerződés felmondásával kapcsolatban egyik félnek sem 
lehet a másik féllel szemben ki nem elégített igénye vagy követelése.  

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján az 
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-
vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. április 06-i 
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hatálybalépéssel határozott időre, 2017. december 31-ig megkötött, az Előterjesztés 
melléklete szerinti szerződést jóváhagyja.   
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
 
4./ Napirendi pont: 
V049 Szentgotthárd ivó vízellátási rendszer egybefoglalt bérleti- üzemeltetési szerződés. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

92/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátással 
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére a VASIVÍZ ZRt.-vel megkötött, 
MEKH által jóváhagyott, záradékolt bérleti üzemeltetési szerződésnek a 2011. évi CCIX 
törvény 5/H. § (1) bekezdése szerinti egybefoglalását megtárgyalta, és azt elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egybefoglalt bérleti-üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Doncsecz András, városüzemeltetési vezető 
 
 
5./ Napirendi pont: 
A SZMSZC ( III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ) Alapító Okirat módosítási 
véleményezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

93/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési  Centrum Alapító Okirat módosítását megismerte. A szentgotthárdi 
tagintézményre  (  SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája )vonatkozó, 
előterjesztés szerinti javaslatával egyetért és kéri annak a fenntartó általi pozitív támogatását. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
                Dr. Gábor László  Térségi és Erőforrás vezető a közlésért 
 
 
6./ Napirendi pont 
Csatlakozás lehetősége a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséghez.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

94/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kerékpáros 
Turisztikai Szövetség Alapszabályát megismerte és elfogadja és egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezze a felvételét a Magyar Kerékpáros 
Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) tagjai közé,  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, és a civil referens javaslatát javasolják 
elfogadni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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95/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

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

a.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet 
részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 31.  
 

b.) Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú gyermekeiért 125 éves jubileumi ünnepség 
szervezésére irányuló kérelmét 250 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. 
május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. június 30.  
 

c.) Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály III. Könye Róbert Emlékverseny szervezésére 
irányuló kérelmét 40 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. május 31.  
 

d.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör lendvai kapcsolatépítésre 
irányuló kérelmét 30 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. június 30.  
 

e.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nyárköszöntő Nemzetközi Generációs Sportnap 
szervezésére irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. 
május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 15.  
 

f.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 150 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 31.  
 

g.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 135 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 15.  
 

h.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete a Csodaszarvas Tájparkba 
szervezendő kirándulás megvalósítására irányuló kérelmét 115 000 Ft-tal támogatja. 
Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 15.  
 

i.) Rábafüzesért Egyesület gyermeknapi program szervezésére irányuló kérelmét 30 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. június 30.  
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j.) SZEMLE Egyesület II. Zsidai Művészeti Tábor szervezésére és az Országos Polgárőr 

Napon való részvételre irányuló kérelmét 85 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 
Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 31.  
 

k.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és sátor 
beszerzésére irányuló kérelmét 262 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. 
május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. július 31.  

 
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
              Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
              Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 
 
8./ Napirendi pont: 
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Tábora Szentgotthárdon.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

96/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Savaria 
Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Táborának megszervezését Szentgotthárdon és ehhez  
legfeljebb 500.000,- forint támogatást biztosít a szervező Vas Megyei TIT Egyesület számára 
a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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9./ Napirendi pont: 
A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( Partium Alapfokú Művészeti 
Iskola ) kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Volt nézetkülönbség abban, 
hogy mekkora összeggel támogassuk a kérelmet. 
 
Kovács Márta Mária: ebben a formában tudjuk csak az egyesületet támogatni, én a 
magasabb összeget javaslom. 
 
Huszár Gábor: jó szívvel megadnám, ha csak a szentgotthárdi gyermekek táboroztatását 
finanszírozná.  
 
Dr. Haragh László: én tudom támogatni a magasabb összeget. 
 
Virányi Balázs: én is a pénzügyi bizottság javaslatával értek egyet, magasszínvonalú, embert 
nevelő társaságról van szó. 
 
Huszár Gábor: amennyiben  nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

97/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő „Partium Alapfokú Művészeti Iskola” 
(székhely: Szentgotthárd, Arany J. u. 2.) intézmény tanulói számára 2017. július 10-16. között 
szervezendő szőcei néptáncos szaktábor támogatására 250 000, - Ft támogatást biztosít a 
2017. évi költségvetés tartalék terhére. 
A támogatási összegről a támogatott számlákkal legkésőbb 2017. december 31-ig köteles 
elszámolni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Katasztrófavédelem kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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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. 
 

98/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen dolgozók közül két személy Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő 
jutalmazásához 150 000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi tartalék keret terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
11./ Napirendi pont 
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta. Igazából erről már döntöttünk a zárszámadás során.  
 
Lábodi Gábor: tudtommal az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ki kell költözniük a jelenlegi 
helyükről. 
 
Huszár Gábor: a muzeális dolgok elhelyezése Farkasfán ill. a Füzesi úton történne meg, a 
gépet a SZET Kft. telephelyán tárolhatják.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

99/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete gyakorló ruha és propaganda anyagok továbbá a tervezett tűzoltó 
gépjármű beszerzéséhez benyújtott támogatás iránti kérelmét egyezően a 88/2017. számú 
határozatban foglaltakkal 1,9 millió Ft-tal támogatja a 2016. évi pénzmaradvány keret terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
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12./ Napirendi pont: 
A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

100/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Településképi arculati kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének 
elkészítésére az Arhitektika Kft-vel (Képviselője Kiss Gábor főépítész) megkötött Megbízási 
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint  jóváhagyja. 
 
2.) 1Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Településképi arculati kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének 
elkészítésére az Arhitektika Kft-vel megkötött Megbízási szerződés szerinti megbízású díj 
állami támogatással le nem fedezett részére 500.000.- Ft-ot biztosít a tartalék keret terhére.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
13./ Napirendi pont: 
Kutyamenhely ügye. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolják. Azzal, hogy a kitételek 
nyomatékosan jelenjenek meg a szerződésben. 
  
Lábodi Gábor: nyugodtabb lennék, ha a német úrtól látnék egy levelet, hogy finanszírozza a 
telep működését. Az lenne a javaslatom, hogy a kitételeknek szbjunk időbeli korlátokat. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy a kennelek kialakítása után a zajvédő fal fél éven belül 
megépíthető lenne a védett oldalon.  
 
Dr. Haragh László: a 15 év rendkívül hosszú. Maximalizáltuk a kutyák számát? Nem lehetne 
úgy kötni a szerződést, hogy 5 évente megerősítjük? 
 
Huszár Gábor: épp ezért vannak a kitételek.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

101/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZET 
Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa üzemeltetett 
kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe bevont szervezetekkel: a Kóborlók 
Menedéke Állatvédő Alapítvány (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) és a Streunerparadies – 
Zukunft für Strassenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű 
egyesülettel az együttműködési megállapodást 15 évre, vagyis 2032. május 01-ig 
meghosszabbítsa. A megállapodásban azonnali felmondási okokat kell megadni, melyek 
legalább a következők kell, hogy legyenek: 
- az együttműködő partnerek a szerződéseknek megfelelően nem fizetik a nekik 
továbbszámlázott költségeket 
- az állatok tartásával kapcsolatos előírásokat a partner szervezetek nem teljesítik és erről az 
illetékes szervek értesítik a SZET Szentgotthárdi kft-t és/vagy az önkormányzatot 
- nem gondoskodnak zajvédő fal megépítéséről legkésőbb a kennelek megépítését követő 6 
hónapon belül 
- nem látják el az ebrendészeti teleppel kapcsolatos feladatokat 
Egyebekben továbbra is érvényesek a 41/2017. számú határozatban foglaltak.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
 
14./ Napirendi pont: 
Műszaki ellenőr megbízása Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről a „ Szentgotthárd-
Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése” projekt kiviteli munkálatainak felügyeletére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

102/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a KEHOP 2.2.1-15-2015-00006 azonosító jelű „Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz 
elvezetésének kiépítése” című projekt kiviteli tervezési és építési munkáinak felülvizsgálatára 
220.000,- Ft/ hó munkadíj ellenében 6 hónap időtartamra megbízzon egy megfelelő 
jogosítványokkal rendelkező szakembert, aki az önkormányzat műszaki szakértőjeként 
tevékenykedik melynek során az Önkormányzat érdekeit képviseli. A megbízás időtartama a 
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kivitelezési munkák elhúzódása estén meghosszabbítható legfeljebb a kivitelezés 
befejezéséig, illetve a műszaki átadás-átvétel időpontjáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE kérelme- TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

103/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE kérelmét 
támogatja és 1.916.407,- Ft támogatást biztosít számára az Előterjesztés szerinti kérelemben 
foglaltak megvalósítására azzal, hogy a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat 
felé, továbbá az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként 
megjeleníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

 
 

16./ Napirendi pont: 
Rábatótfalu SE  kérelme- TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolja elfogadni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

104/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábatótfalui SE 
kérelmét és 2.615.993,-Ft támogatást biztosít a számára az Előterjesztés szerinti kérelemben 
foglaltak megvalósítására azzal, hogy 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 

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

 
 
17./ Napirendi pont: 
EFOP Rendelőintézet. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

105/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal és 
támogatja, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális 
egészség területén” EFOP-1.8.20-17 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be a 
Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval való 
bővítésére. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázati projekt fenntartási 
kötelezettségeit az előterjesztés szerint megismerte és - a pályázati projekt pozitív 
elbírálása esetén - a kötelezően előírt fenntartási időszakban (36 hónap) biztosítja annak 
teljes költségét a Rendelőintézet költségvetésében.  

 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázat pozitív elbírálása esetén – 

határozott időtartamig, a projekt megvalósítás kezdő időpontjától a fenntartási időszak 
utolsó napjáig - hozzájárul a Rendelőintézet létszámának + 1,5 fővel történő 
megemeléséhez. 

 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 Dr. Klósz Beáta intézetvezető 
 
 
18./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
  
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. 
 

106/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 
előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint a Hunyadi út felújítására: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Hunyadi út felújítása 29.790.962,-  15.000.000,-  14.790.962,- 

Közbeszerzés 
költsége 

608.000,-  - 608.000,-  

Műszaki ellenőr 
költsége 

595.630,-  - 595.630,- 

ÖSSZESEN: 30.994.592,- Ft 15.000.000,- Ft 15.994.592,- Ft 
 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 15.994.592,- 
Ft összegben biztosítja a pályázati tartalék terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 2. 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                 Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 
 
 
19./ Napirendi pont: 
Szociális rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolják a rendelet módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét 
a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

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

 
20./ Napirendi pont: 
A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolják a rendelet megalkotását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét 

a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 

21./ Napirendi pont: 
A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 28. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A vállalkozók kérték, hogy a 
Széll Kálmán téri parkolási rendet terjesszük ki a Kossuth Lajos utcában ill. a Mártírok úton. 
 
Labritz Béla: példaértékű ebben a témában a vállalkozók összefogása. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 
rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 
 

 
22./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú telek belterületbe vonása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 29. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

107/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú 
telek belterületbe vonását kezdeményezi.   
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosának 
nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú telek hasznosítása 4 
éven belül megvalósul. 
 
A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell kötni 
melyben a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ezen eljárás kapcsán 
felmerülő valamennyi költséget megfizeti Szentgotthárd Város Önkormányzata részére 
továbbá vállalnia kell valamennyi költség megelőlegezését azzal, hogy az önkormányzat csak 
a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja meg az eljárásokat. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
23./ Napirendi pont: 
Lakásvásárlási kérelem Závecz József és Záveczné Janzsó Mária. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 30. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta és azon az állásponton vannak, hogy ne értékesítsük a 
lakást. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

108/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 17. I/8. sz. szám alatti 30/A/10 hrsz-ú, 59 m2 alapterületű, 2 szobás 
összkomfortos lakás értékesítéséhez. 
 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
24./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park 
Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. egyesülésének lehetséges módjai. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 31. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, a jogi bizottság javaslata szerint tovább kellene 
vizsgálni az egyesülés lehetőségét.  
 
Kovács Márta Mária: bizottságunk mindenképp a két társaság összevonását támogatná.  
A SZET Kft. mérlege előttünk lesz a következőkben, a SZIP Kft.-ét még nem látjuk, de 
ezeket átnézve kellene a továbbiakban dönteni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

109/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park 
Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft-t (SZIP Kft), valamint a Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztési Kft összeolvadása, vagy a SZIP KFT SZET Szentgotthárdi Kft-be való 
beolvadása vagy azok kapcsolt vállalkozásként való működtetése kapcsán a két cég jövőben 
összevonásával egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a SZIP Kft. tartozásaira a tulajdonos 
adjon haladékot átütemezés, vagy fizetési haladék formájában. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
25./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolója.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 32. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  
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Kovács Márta Mária: az elénk tárt beszámoló a számviteli törvénynek megfelelő, egy 
hiányosságom volt. Az előző évre vonatkozó szöveges beszámoló számomra hiányzik.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

110/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft 
2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2016. évi 
1 457  ezer forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséhez 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
     Gál József ügyvezető igazgató 
 
 
25./ Napirendi pont: 
A Gotthárd-Therm Kft. 2016. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 33. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  
 
Kovács Márta Mária: úgy gondolom, hogy jó évet zárt a fürdő, az árbevétel jeentősen 
emelkedett. 
Felügyelő bizottság is elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Huszár Gábor: körünkben köszönthetjük a Gotthárd-Therm Kft. könyvvizsgálóját, kérem 
szavazzuk a szóadásról.  
 

 
A képviselő-testület 8 igen - 0 nem szavazattal megadja a szót. 
 
Csuka Gyuláné: a Gotthárd-Therm Kft. 2016. évi gazdálkodását az év folyamán több 
alkalommal is ellenőriztem, hasonlóan tettem a beszámoló készítésekor is.  
A beszámoló megbízható, valós képet mutat a Gotthárd-Therm Kft. gazdálkodásáról. 
Elhangzott már az árbevétél növekedés, korábban ilyen mértékű sosem volt.  
Hasonló növekedés látható a vendéglátás területén. 
A szakmai programok is szerepelnek a beszámolóban, a 26-27. oldalon. 
 
Lábodi Gábor: azt gondolom, hogy amíg a nyomozóhatóságok meg nem állapítják, hogy a 
visszaélések mekkora kárt okoztak a Gotthárd-Therm Kft.-nek addig a számok nem állják 
meg helyüket. A szakmaiság nem csak az épület állagára vonatkozik, hanem a személyzetről 
is. 
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Csuka Gyuláné: én a 2016. évben megvalósított szakmai programokról beszéltem, a 
létszámgazdálkodás ügyvezető igazgatói hatáskör. Innentől ez nem az én kompetenciám.  
Volt már NAV vizsgálat a Gotthárd-Therm Kft. –ben, mely megállapítás nélkül zárult. Ha 
újabb NAV vizsgálat lesz, biztosíthatom, hogy lényeges megállapítás most sem lesz. 
 
Huszár Gábor: én is úgy gondolom, hogy meg kell várni a nyomozóhatóság által folytatott 
vizsgálat végét.  2007 és 2009 között üzemeltetési és működtetési költsége, több mint 400 
millió Ft volt. Most ez a szám 349 millió Ft. Az üzemi eredmény 2007-ben -165 millió Ft, 
2008- ban – 270 millió ft, 2009-ben – 240 millió Ft volt. Akkoriban 72 fővel működött a 
fürdő, ma pedig 52 fővel. Az üzemi eredmény jelenleg -70 millió Ft, mely már tartalmazza az 
50 millió Ft-os értékcsökkenést. 
 
Dr. Sütő Ferenc: tisztelettel kérem polgármester urat, hogy minden elhangzott szám jelenjen 
meg a sajtóban, hiszen ezek a valós adatok. 
 
Huszár Gábor: jól megfontolandó ez a kérés, de ezek üzleti adatoknak is minősülhetnek. 
Méltatlan, ami a fürdő körül kialakult. 
Lábodi Gábor: a hotel nélkül a fürdő katasztrofális számokat produkálna. A napi vendégek 
száma folyamatosan csökken. Nem láttam semmiféle próbálkozást ennek megfordítására.  
 
Huszár Gábor: 2007-ben 51 ezer vendég, 2008-ban 68 ezer vendég, 2009-ben 78 ezer 
vendég, 2010-ben 108 ezer, 2011-ben  111 ezer, 2012-ben 102 ezer, 2013-ban mikor bezár a 
hotel, 86 ezer, 2014-ben 87 ezer, 2015-ben 97 ezer és 2016-ban 124 ezer volt a vendégszám.  
 
Kovács Márta Mária: a fürdő működésére nem lehet panasz, a hotel vezetőségétől sosem 
érkezett ezt megcáfoló információ. 
A Gotthárd-Therm Kft. havi beszámolójában többször jelezve lett, hogy az osztrák vendégek, 
akik naponta érkeztek, inkább a hotelbe jönnek pihenni, és úgy veszik igénybe a fürdő 
szolgáltatásait.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
111/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 
jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 186 900 eFt összegnek 
tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét és a 
szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 
előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 
A jegyzett tőke emelés forrása:  

- A Gothard Therm Kft részére 2016. évben biztosított 10 000 eFt vissza nem fizetett 
tagi kölcsön. 

- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből 
177 000 eFt 
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2016. 
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2016. évi 
186 927 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
      Dr Simon Margit ügyvezető 
 
26./ Napirendi pont: 
MURABA ETT dokumentumainak módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 33. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

112/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2016. számú határozatát 
megerősíti azzal, hogy – a javasolt pontosításokat elfogadva - a MURABA Európai Területi 
Társulás Egyezményének megszövegezését az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint, a 
MURABA ETT Alapszabályának megszövegezését az Előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
27./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Református Egyházközség kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 34. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
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. 
 

113/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Egyházközség 
kérelmét elfogadja, és a 2017. évi tartalék terhére 100 000 Ft-ot biztosít a református  
templom és parókia felszentelésének 15 éves évfordulójára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester  
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Huszár Gábor polgármester 17:55 órakor közmeghallgatást rendel el, majd 18:24 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Sütő Ferenc: meg tudjuk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Máriaújfaluban 
buszmegálló kerüljön kialakításra, ahova be tudnak állni az utasok az eső elől? 
 
Doncsecz András: ha a rendezési terv módosításra kerül, semmi akadálya nem lesz 
buszmegálló kialakításának. Azt még nem tudom megmondani, hogy mikor tudjuk ezt a témát 
a testület elé terjeszteni.  
 
Huszár Gábor: a rendezési terv módosításánál rengeteg apróbb dolog felmerült, sok 
módosítást kell ejteni.  
 
Lábodi Gábor: a Jobbik Szentgotthárdi Ifjúsági Szervezete szombaton hagyományőrző 
íjásznapot tart a barátság emlékmű környékén, mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre. 
 
Dr. Haragh László: szeretném jelezni, hogy a Duxler utca keleti oldalán az árkot elmosta az 
eső. 
A temetőben cetlik kerültek kihelyezésre, melyek sírmegváltásra szólítják fel a 
tulajdonosokat, korábban ilyenre nem volt példa. Szeretnénk még kérni, hogy a kethelyi 
temetőben nagyobb szemétgyűjtő kerüljön kihelyezésre. 
  
Kovács Márta Mária: a Rábatótfaluból érkező patakok medre évek óta nincsen kitisztítva. 
A város májusfája 29-én kerül felállításra a városkapu szobornál, május 1-én pedig főznek a 
civilek, mindkét nap szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
 
Doncsecz András: a Duxler utcai árokkal kapcsolatban ilyen jelzést még nem kaptunk, 
természetesen meg fogjuk vizsgálni. 
A rábakethelyi termető önkormányzati fenntartásban van, így a helyi önkormányzati rendelet 
vonatkozik rá.  
A temetőt a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti, a nagyobb szemétgyűjtő lehetőségét 
megvizsgáljuk.  
A Rábatótfalu felől érkező patakok állami tulajdonban vannak, a Vízügyi Igazgatóság kezeli 
őket, jelezni fogjuk feléjük a problémát. 
 
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk. 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:30 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


