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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-25/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 30-án            
14: 36 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Haragh László, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 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, 
    Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője,  
    Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ intézményvezetője, 
     
Távol vannak:  Szalainé Kiss Edina, 
 Virányi Balázs képviselők, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé az 
 „Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez”  és 

 „Szentgotthárd, Széchenyi u.10. sz. alatti ingatlanon történő ráépítés lehetősége Trekant 

Invest kft. kérelme”  című előterjesztéseket. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  

 „A sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezése.” , 
 „ Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre.” valamint,  
 „Szentgotthárd, Széchenyi u.10. sz. alatti ingatlanon történő ráépítés lehetősége 

Trekant Invest kft. kérelme”   

című előterjesztéseket. 

 

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

180/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
az 
 „Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez” és a 

„Szentgotthárd, Széchenyi u.10. sz. alatti ingatlanon történő ráépítés lehetősége Trekant 

Invest kft. kérelme”  című előterjesztéseket. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

  „A sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezése.” , 
 „ Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre.” valamint,  
 „Szentgotthárd, Széchenyi u.10. sz. alatti ingatlanon történő ráépítés lehetősége 

Trekant Invest kft. kérelme”   

című előterjesztéseket. 
 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól, különös 
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. 
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állapotáról. 
Előadó: Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálata. 
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: 
A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont 
ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmének – korábbi határozat 
javítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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4./ Napirendi pont: 
A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport tájékoztatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
6./ Napirendi pont 
DIGI adótornyok és antennatartók létesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
7./ Napirendi pont: 
Partnerségi egyeztetési szabályzat. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
8./ Napirendi pont: 
Településrendezési eszközök módosítása- Zsida városrész gyalogút.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe vonása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
10./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 448 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Felső u. 9/B. sz. alatti ingatlan 
6/35 tul.r. értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
11./ Napirendi pont 
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú, Fenntarthazó kerékpárforgalmi fejlesztés 
Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
12./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 19. 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 / 
 
13./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 20. 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 / 
 
14./ Napirendi pont: 
A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
15./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. könyvvizsgáló kinevezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
16./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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III. EGYEBEK 
 
 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Június 29. és július 2. között rendeztük meg a Szerelmesek Fesztiválja programsorozatot, 
amely idén is nagy sikerrel zárult, hiszen minden programunk teltházas volt. Ezúton 
szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület, Csákányi László Filmszínház, SZEMLE Egyesület, SZET 
Szentgotthárdi Kft., Szentgotthárdi Fotóklub, Tomamoore Sound-Light-Stage, AGORA 
Szombathelyi Kulturális Központ, St. Gotthard Spa & Wellness, Gotthard Therme Hotel & 
Conference****, Szentgotthárd Város és Térsége Turisztikai Egyesület, Opel Szentgotthárd 
Kft., AMES Hungária Kft, Allison Transmission Kft., Kiswire Szentgotthárd Kft., Egis 
Gyógyszergyár Zrt.., UTPLAN Kft., Dolgos Díszfaiskola, Kis Édes Cukrászda és Kávéház, 
JustFood Kft., Club 3 Étterem és Kávéház, Café Corso, Virtuart Kft., Vincze Csaba egyéni 
vállalkozó, La Perla, a Vörösmarty Mihály Gimnázium közösségi szolgálatot teljesítő diákjai, 
önkéntes segítők. 
Július 3-án a Semmelweis Napot tartottunk, amelynek keretében kitüntetések átadására is sor 
került, Dr. Aknay Imre és Herczeg Lászlóné Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális 
Ellátásáért Díjban részesültek.  
Július 4-én Tüske Zsolttal tárgyaltam, ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés 
vezető, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
E napon Budapestre utaztam, ahol először az NFP-nél, majd az MF Központban, aztán az 
MNV-nél tárgyaltam. Este pedig Velencében a TTP fogadáson tettem tiszteletemet. 
Július 5-én délelőtt Budapesten Palkovics László államtitkár úrral tárgyaltam, délután pedig 
az EGTC alakuló ülésén vettem részt. 
Július 6-án Budapesten Lepsény István államtitkár úrral szervezett szakmai egyeztetésen 
vettem részt. 
Július 7-én a Vasivíz Zrt. által Szombathelyen szervezett közgyűlésen Labritz Béla 
alpolgármester úr tette tiszteletét. 
Július 8-án dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök hivatalába történő beiktatásán 
tettem tiszteletemet. 
Július 10-én Budapesten a Mavir székházban Dr. Kovács Gábor úrral tárgyaltam. 
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Majd a Szlovén Köztársaság Államiságának Napja alkalmából megrendezett fogadáson 
vettem részt. 
Július 11-én a kerékpárút bővítése kapcsán tartottunk egy egyeztető megbeszélést a Közúttal, 
ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, valamint Törő Eszter műszaki 
ügyintéző. 
Július 12-én a rendkívüli ülést megelőzően ülésezett az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
E napon tárgyaltam a Kaszagyár ügyében. 
Július 13-án Budapestre utaztam a Kézilabda Szövetséghez tárgyalni, ahol jelen volt Dr. 
Dancsecs Zsolt jegyző is. 
Majd a Savaria Egyetem 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen tettem 
tiszteletemet. 
Július 14-én az Urbanisztikai Nyári Egyetem kapcsán Simon Zoltánnal egyeztettem. 
Július 18-án Szombathelyen, a Nyári Egyetem kapcsán tartottam előadást „Az autógyártás és 
Szentgotthárd” címmel. 
Július 19-én a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen Labritz Béla 
alpolgármester úr fogadta a megjelenteket, ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés 
vezető, valamint Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
A Mavir Zrt. képviseletében érkező Szalai úrral, majd az E-ON Zrt-től érkező Torda úrral 
tárgyaltam, ahol jelen volt Virányi Balázs képviselő. 
Július 20-án Kelemen Lászlóval tárgyaltam, majd Lendvára, aztán Szombathelyre utaztam 
egyeztető megbeszélésre. 
Július 21-én az Urbanisztikai Nyári Egyetem kapcsán érkező vendégeket fogadtam. 
Július 22-én Máriaújfaluban megrendezett falunapon köszöntöttem a megjelenteket. 
Július 25-én a vadásztársaságok elnökökeivel, aztán Dankó Evelinnel, majd a SZET Kft.-vel 
tárgyaltam. 
Július 26-án Budapesten az MFB-nál tárgyaltam. 
Július 27-én Szombathelyen került sor az STKH Kft. (Sopron és Térsége Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) kommunikációs kampányának ünnepélyes 
lezárására, melyen Labritz Béla alpolgármester úr tette tiszteletét. 
A Történelmi Napok keretében, „Ciszter emlékek Szentgotthárdon” címmel nyílt kiállítás, 
melyen köszöntöttem a megjelenteket. 
Július 28-án reggel a rendkívüli ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és 
Jogi Bizottság. 
Majd a Történelmi Napok c. rendezvény történelmi felvonulásán köszöntöttem a lakosságot 
és a városunkba érkezőket. Itt is szeretném megköszönni a szervezők és közreműködők 
munkáját!  
Július 30-án a Fúvószenekari találkozón köszöntöttem a megjelenteket. 
Augusztus 7-én A Nemzetközi Művésztelep résztvevőivel találkoztam. 
Majd a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos tárgyaláson vettem részt, ahol jelen volt 
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz András 
városüzemeltetés vezető, valamint Páczné Szakál Éva Mária településfejlesztési ügyintéző. 
Aztán a laktanya épületével kapcsolatban egyeztettünk, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző, Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz András 
városüzemeltetés vezető, Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügy vezető, Báger Teréz műszaki 
ügyintéző és Huszár Veronika pályázati ügyintéző. 
Augusztus 8-án Kollár Csabával és Gaál Józseffel egyeztettem, majd a Morrow Zrt. 
vezérigazgatójával, Rédei Józseffel tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Dr. 
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Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint Domiter Judit 
intézményi ügyintéző. 
Augusztus 9-én a kézilabda klubok vezetőivel egyeztettem, ahol jelen volt volt Dr. Dancsecs 
Zsolt jegyző és Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző. 
Majd Pappert Attilával és Kálmán Istvánnal tárgyaltam a Máriaújfalui szennyvíz projekttel 
kapcsolatban, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetés 
vezető, valamint Páczné Szakál Éva településfejlesztési ügyintéző. 
Aztán a Főkonzulátuson egy sajtókonferencián tettem tiszteletemet. 
Augusztus 10-én A főkonzult és a művésztelep résztvevőit láttam vendégül. 
Augusztus 13-án A Rábatótfaluban megrendezett falunapon tettem tiszteletemet. 
Augusztus 14-én Rimfel Ferenc plébánossal tárgyaltam. 
Augusztus 18-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
Augusztus 20-án az Államalapítás ünnepén a Nagyboldogasszony templomban rész vettem az 
ünnepi szentmisén, majd önkormányzati kitüntetéseket adtunk át: Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Díszoklevelét kapta a Nagyboldogasszony Plébánia 
Kórusa, Szentgotthárd Testnevelési és Sport Díjban részesült Németh Elemér, és 
Szentgotthárd Városért kitüntetést kapott Végvári János r. alezredes.  
Augusztus 22-én Marton alelnök úrral tárgyaltam. 
Augusztus 23-án a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztettünk, majd 
Őriszentpéteren az Őrség Határok Nélkül Egyesület ülésén vettem részt, ahonnan Budapestre 
utaztam. Tárgyaltam Módos István úrral, valamint Fodor-Lengyel Zoltán művész úrral is 
találkoztam. Kovács Márta képviselő asszonnyal tiszteletünket tettük a totalitárius diktatúrák 
áldozatainak európai emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen.  
Augusztus 25-én az Óvoda tanévnyitó ünnepségén tettem tiszteletemet. 
Majd Lendván részt vettem a Az EKF 2025 pályázat: kihívások és lehetőségek című 
nemzetközi tanácskozáson.  
E napon vettem részt a Savaria Karneválon felépített ELTE-SEK stand állófogadásán. 
Augusztus 26-án ismét zarándokok érkeztek Szentgotthárdra, az 1Úton Nemzetközi 
Zarándoknap résztvevői. 
Augusztus 28-án tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Augusztus 29-én délelőtt ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, majd 
délután pedig az Idősügyi Tanács. 
Augusztus 30-án 1 fő tett állampolgársági esküt. 
 
 
A polgármester szabadsága: 
2017. július-augusztus hó: 
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

július 10-14                            5 nap 
augusztus 07-11                     5 nap 
                                 össz:    10 nap 

5 nap 
 

 
Mielőtt megadnám a szót, nézzük meg a Szerelmesek Fesztiváljának összefoglaló kisfilmjét. 

 

 
Labritz Béla: két falunapon vettem részt. Egyiken fellépőként, másikon szervezőként. Nem 
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gondolom, hogy minden rendezvényre sztárvendégeket kellene hívnunk, sok a tehetséges 
fiatal a térségben. 
A rábatótfalui városrészi nap kapcsán szeretném megköszöni Kissné Köles Erika munkáját, 
ill. a vadásztársaság támogatását. 
Jártam kint Máriaújfaluban, örvendetes, hogy egy újabb művelődésiház újulhat meg. Ennek 
kapcsán szeretném kérni, hogy a rábatótfalui kultúrház legyen a következő. Szeretném azt is 
kérni, hogy amennyiben lehetőségünk lesz alakítsunk ki játszóteret a kultúrház mögötti 
részen.  
 
Dr. Sütő Ferenc: Máriaújfaluban is megtartottuk a falunapi rendezvényünket, ezúton is 
szeretném megköszönni a szervezők munkáját. Köszönöm a sok-sok szponzori felajánlást. 
Jelzés érkezett felém, hogy a szlovén nemzetiség majd szeretne szlovén zászlót kihelyezni a 
kultúrházra ünnepekkor, ill. kérik, hogy kerüljön ki egy kétnyelvű tábla is. 
 
Huszár Gábor: sok szó esik Máriaújfaluról, szerintem jó ütemben halad a 
szennyvízberuházás is, a megbízottak a helyzet magaslatán vannak.  
 
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy a fürdő beszámolójáról külön szavazzunk, hiszen én 
azt nem kívánom elfogadni.  
Van új információ az OPEL-lal kapcsolatban, csak rossz pletykákat lehet a városban hallani. 
A képviselő-testület korábban már a 89/2017. számú határozatával csatlakozott a bérunió 
kialakítását célzó kezdeményezéshez, örömmel jelentem, hogy augusztus 20-tól elindult az 
országos aláírásgyűjtés. 
 
Huszár Gábor: az OPEL kapcsán most kezdődnek a pénzügyi egyeztetések, legalább fél évig 
fognak tartani, addig változás biztosan nem lesz.  
 
Kovács Márta Mária: szeretnék a Gotthard-Therm Kft. adatairól beszélni. A 2017. évi 
adatok a 2016. évi adatokhoz képest jelentős emelkedést mutatnak.  
Örvendetes, hogy egyre eredményesebben működik a fürdő. 
Örvendetes az is, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. a tervezett felújításokon felül is újít fel 
lakásokat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először Lábodi úr 
javaslatáról, nem gondolnám, hogy külön kellene szavaznunk a beszámolóról.  
 

A képviselő-testület 6 igen – 1 nem szavazattal elutasította Lábodi Gábor javaslatát a 

különszavazásra. 

 
A Képviselő-testület  6 igen – 0- 1 tart. nem arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
181/2017. 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  
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2./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. 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, elfogadásra javasolja. A pénzügyi bizottság 
elnökének adom meg a szót! 
 
Kovács Márta Mária: eredetileg 2,6 milliárddal számoltunk, de a bevételeknek 
köszönhetően ez az összeg 3 milliárd fölé emelkedett. Az előterjesztésben felsorolásra 
kerültek a nyertes pályázatok, ill. ezekhez szükséges önerők is. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
182/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól, különös 
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. 
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állapotáról. 
Előadó: Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető, 
Előterjesztés : 6. 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. 
 
Dr. Haragh László: bizottsági ülésen hosszan tárgyaltuk a beszámolót, megállapíthatjuk, 
hogy kiemelkedő szakmai munkát végeznek.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

183/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A személyes gondoskodást 

nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi Gondozási Központ 

nem kötelező szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság 

állásáról” szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
                 Fábián Béláné intézményvezető 
                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 
                 Uhor Anita intézményvezető 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi 
Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni kívánja és 
javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a 
szolgáltatások további működésének biztosítását a társulás területén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester  
 

 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
felülvizsgálata. 
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 bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van hozzászólás, 
javaslat? 
 
Dr. Haragh László: bizottságunk külön javasolja, hogy kerüljön megvizsgálásra egy 
gépjármű beszerzésének lehetősége a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére. 
Természetesen úgy, hogy a társulásban lévő települések is járuljanak hozzá.  
 
Huszár Gábor: majd a társulási ülésen tolmácsolom a települések felé.  
 
Kovács Márta Mária: bizottságunknak is volt javaslata, miszerint a novemberi ülésig meg 
kell vizsgálni, hogy  hosszútávon milyen  foglalkoztatási lehetőségei vannak a csökkent 
munkaképességű munkavállalóknak Szentgotthárdon. 
 
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
184/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció (2017.) tervezetét az 
Előterjesztés 1. számú melléklete alapján megismerte, ahhoz az alábbi kiegészítéseket 
teszi: 
- a novemberi ülésig meg kell vizsgálni, hogy  hosszútávon milyen  foglalkoztatási 
lehetőségei vannak a csökkent munkaképességű munkavállalóknak Szentgotthárdon. 
- felkéri a Hivatalt, hogy a folyamatban lévő jogszabályi módosításokból eredő 
változások és beérkező javaslatok alapján a 2017. novemberi testületi ülésre készítse elő 
a végleges koncepciót.  
 
Határidő : 2017. novemberi ülés 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

                          Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                          Fábián Béláné, intézményvezető 

Uhor Anita, intézményvezető 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy – a Gondozási Központ 
gépjárműbeszerzésére beadott elbírálás alatt lévő pályázat elutasítása esetén - a Városi 
Gondozási Központ gépjárműbeszerzését támogassa. 

 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
               Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 Fábián Béláné intézményvezető 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Labritz Béla: korábban arról volt szó, hogy erre támogatást kapunk. 
 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: az adóerősség miatt nem kapunk rá támogatást. 
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
185/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítéséhez szükséges 1 millió forintot biztosítja az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont 
ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

186/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az ŐR-NYÉK Hagyományőrző 
és Harcművészeti Alapítvány kérelmét támogatja azzal, hogy a korábban megkötött 
támogatási szerződés alapján nyújtott önkormányzati támogatásból megmaradt 50.000,- Ft-ot 
az Alapítvány a 2017. szeptember 9-i Lovasbemutató és lovasíjász verseny rendezvényének 
költségeire használhassa fel – ennek megfelelően a 153/2017. számú határozat alapján 
megkötött támogatási szerződés megfelelő pontjait jelen határozat értelmében módosítani 
szükséges.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmének – korábbi határozat 
javítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés :  10. 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. 
 

187/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmére a 2017. évi költségvetés terhére gyakorló ruha és 
ismeretterjesztő anyagok beszerzésének segítését  121.000,-Ft -tal támogatja, tűzoltó 
gépjármű beszerzésére 400.000.- Ft-ot különít el és támogatásként biztosít azzal, hogy a 
gépjármű megvásárlása előtt egy támogató nyilatkozatot be kell szerezni a tűzoltóautó 
műszaki állapotára vonatkozóan. Ez úgy érhető el, hogy a Körmendi Tűzoltóság 
szakembere vizsgálja meg a megvásárolni szándékozott járművet, és nyilatkozzon, hogy 
az alkalmas-e az Egyesület számára. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 99/2017. 
számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
4./ Napirendi pont: 
A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport tájékoztatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Lábodi Gábor: kétkedve álltam az anyaghoz, nem is csalódtam. Olyan anyagot kaptunk, 
mintha igazgatóasszony válaszolta volna meg a kérdéseket. 
Egy vizsgálat ott kezdődik, hogy a munkacsoport leírja mit vizsgált, mikor, vett e fel 
jegyzőkönyvet, milyen iratokat ellenőriztek stb. Innentől fogva ez nem vizsgálat.  
Mindent leír az anyag csak azt nem, hogy igazgatóasszonynak nincsen idegenforgalmi 
szakmai végzettsége. Kérdést fogalmaztam meg a munkaidő kapcsán, erre azt írja az anyag, 
igazgatóasszony munkaideje kötetlen és rugalmas. 
Úgy gondolom, hogy a fürdő olyan munkahely, ahol helyben kell dolgozni, nem lehet 
távmunkában dolgozni. 
A kiküldetések kapcsán is fogalmaztam meg kérdést, az tájékoztatóban olvasható, hogy 
ezekkel kapcsolatban is minden rendben van. Akkor miért nem tekinthettem korábban bele? 
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Korábban már adtam be panaszt az adatvédelmi hatósághoz, ezzel kapcsolatban most érkezett 
meg az állásfoglalás, miszerint minden közérdekű adatnak minősül, ha közpénzt érint. 
Februárban volt egy belső vizsgálat a fürdőben, ennek megállapításait a mai napig nem láttuk. 
Örülök, hogy történnek béremelések a fürdőben, de ezzel kapcsolatban is volt kérdésem, arra 
sem kaptam konkrét választ. Olyan esetről is lehet hallani, hogy egy recepciós felmondással 
ment be igazgatóasszonyhoz, de már 60 %-os béremeléssel jött ki az irodából csak, hogy 
marasztalják.  
Az üzemeltetési vezető elbocsájtásával kapcsolatban leírták, hogy sorozatosan visszaélt a  
vezetői bizalommal, ez számomra nem konkrét indok. Azt gondolom, hogy az ő elbocsájtása 
törvénytelen volt, ha a bíróság számára kedvező ítéletet hoz, akkor kérem ne a város ill. a 
Gotthard-Therm kft. fizesse meg a bírságot, hanem igazgatóasszony. 
A Vas Megyei Bíróság elutísította a beadványt az üzemeltetési vezető férjével szemben, tehát 
nem történt iratlopás sem. 
Szerződések kapcsán nem az Eon ill. Telekom számlákra lennék kíváncsi, hanem arra, hogy 
pl. az úszásoktatás milyen keretek között folyik.  
A fluktuációt nem lehet teljes mértékben az osztrák határra fogni, az iroda teljes személyzete 
lecserélődött, akik közül senki sem ment Ausztriába dolgozni. A munkahelyi légkör is 
nagyban hozzájárul a felmondásokhoz. 
Összességében azt gondolom, hogy a tájékoztató elfogadhatatlan, kérném képviselőtársimat, 
hogy ne fogadják el.  
 
Huszár Gábor: 2016-ban a létszám 52 fő volt, a fluktuáció 6 fő. Még a 10 %-ot sem érte el. 
 
Dr. Sütő Ferenc: azzal kezdeném, amit az eszközkezelő bizottsági ülésen is elmondtam, ezen 
vizsgálat megállapításai a honlapon ill. a Szentgotthárd újságban jelenjenek meg. 
Gondoltam, hogy Lábodi úr az elégedetlenség hangján fog megszólalni.  
A vizsgálat csak azokra a kérdésekre, felvetésekre kereste a válaszokat, amiket 
képviselőtársam korábban feltett. Igazából egy irányított ellenőrzésről van szó, nem pedig 
komplex vizsgálatról. Ez szerepel is a tájékoztatóban. 
 
Huszár Gábor: szeretnék egy mondatot kiemelni az anyagból : „ Amennyiben a fürdő 

működésének komplex átvilágítására a fürdő valódi lehetőségeinek, korlátainak, erényeinek, 

hibáinak feltárására és ezáltal a hatékonyság elemzésére lenne szükség, akkor nem ezen 

szempontok szerint kellene a vizsgálatot elvégezni. „Ezt dr. Vancsura Miklós írta, akinek a 
véleményére bárki nyugodtan hagyatkozhat.  
 
Huszár Gábor: ezt már korábban megtárgyaltuk, ha vizsgálóbizottságot állítunk fel, akkor 
önkormányzati képviselőknek többségben kellett volna lenni.  
Abban is biztos vagyok, hogy megtekinthetőek azok a dokumentumok, amik alapján 
összeállították a tájékoztatót.  
 
Dr. Sütő Ferenc: olvasható, hogy a vizsgálat megállapításához nevét adta Vancsura Miklós, 
Csendesné Kóbor Ildikó és Domiter László. Megítélésem szerint, enyhén szólva is, sérti az ő 
jó hírnevüket képviselőtársam abbéli felvetése, hogy helyettük a fürdő igazgatója válaszolta 
meg a feltett kérdéseket. 
 
Lábodi Gábor: minden kijelentésemet vállalom.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

188/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. által 
üzemeltetett St. Gotthárd Spa & Wellness fürdő működésének vizsgálatára felállított 
munkacsoport tájékoztatását az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. 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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

189/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  
melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd 
város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírására.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
6./ Napirendi pont 
DIGI adótornyok és antennatartók létesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 13. 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.  
 
Lábodi Gábor: az 1. helyszín az Akasztódomb. Zsidán már van egy nagyteljesítményű 
adótorony. Kérem, hogy kérjük ki a városrészen élők véleményét. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: az Akasztódomb teteje nem Zsidához tartozik. Természetesen döntés 
kérdése.  
 
Huszár Gábor: nehéz kérdés, hiszen folyamatosak a jelzések a lakosság felől, hogy nem 
tudnak telefonálni, nem működik az internetszolgáltatás stb.  
Például a Hármashatár tetejére a város megkérdezése nélkül a lakók hozzájárulásával 
antennaerdő épült, ugyanígy a templomtorony tele van antennákkal.  
 
Lábodi Gábor: elfogadom az érveket, visszavonom javaslatomat. 
 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
190/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a Szentgotthárd 930 
hrsz-ú és a szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú telekre egy-egy 30-40 m magas, rácsos szerkezetű 
adótornyot telepítsen, azzal, hogy a bérleti szerződéssel kapcsolatos további tárgyalások 
lefolytatására Huszár Gábor polgármestert hatalmazza fel. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
7./ Napirendi pont: 
Partnerségi egyeztetési szabályzat. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. 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. 
 
 
8./ Napirendi pont: 
Településrendezési eszközök módosítása- Zsida városrész gyalogút.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 15. 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 hosszú vita után.  
Tegnap este megkaptam a városrészi állásfoglalást is, a városrészi önkormányzat támogatja a 
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gyalogút nyomvonalának kijelölését. 
 
 
Dr. Haragh László: ez számomra elfogadható forrás, de felderítették annak a 3 embernek a 
véleményét, akit konkrétan érint? 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy a városrészi önkormányzat azt a 900 embert képviseli 
akik őket megválasztották.  
 
Lábodi Gábor ismerteti a városrész állásfoglalását. 

 
Labritz Béla: nem gondolom, hogy a többségi akarat ellen kellene mennünk. 
  
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
191/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Zsida városrészi 
önkormányzat kezdeményezésére tekintettel a településrendezési eszközök aktuális 
módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el: 
a Zsidai városrészen, a 755/1 hrsz-ú focipálya - temető közti gyalogút nyomvonalát ki kell 
jelölni  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe vonása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 16. 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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

192/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                  a Szentgotthárd 03 hrsz-ú, 7020 nm területű, kivett udvar megnevezésű és a  
                  a Szentgotthárd 02 hrsz-ú, 7868 nm területű, kivett közút megnevezésű 
 telek belterületbe vonását kezdeményezi.   
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 03 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 03 hrsz-ú 
telek rendezési terv szerinti hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 
 
A Szentgotthárd 02 hrsz-ú ingatlan jelenleg  is a rendezési terv szerinti hasznosítású.  
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 meg kell fizetnie Szentgotthárd Város 
Önkormányzata részére – ennek során 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 

 
 
10./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 448 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Felső u. 9/B. sz. alatti ingatlan 
6/35 tul.r. értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Előterjesztés : 17. 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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

193/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 
448 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Felső u. 9/B. sz. alatt található 50 m2 
alapterületű, kivett lakóház, udvar, megnevezésű ingatlanban lévő 6/35 tulajdoni 
részarányának Németh-Bábás Réka 9970 Szentgotthárd, Zrínyi u. 10. sz. alatti lakos, mint 
a fenti ingatlanban lévő 24/35 arányban tulajdonostárs részére történő értékesítéséhez  az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (3) 
bekezdés a) pontja szerint, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az eladási ár: 274.286.-Ft, mely ÁFA mentes, 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban 
történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt 
terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének 
végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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11./ Napirendi pont 
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú, Fenntarthazó kerékpárforgalmi fejlesztés 
Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. 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.  
 
Dr. Haragh László: ha jól olvastam, 6 méter széles út lenne. Erre mindenhol van lehetőség? 
 
Huszár Gábor: a mérnökök elkezdték tervezni a Brenner térig az egyesített kerékpárutat és 
járdát, fedett csapadékvíz elvezetéssel. Ekkor derült ki, hogy a forgalomkövető kerékpárút 
sokkal biztonságosabb, mint egy egyesített kerékpárút és járda.  
Ezért gondoltunk arra, hogy inkább forgalomkövető kerékpárút épüljön.  
 
 
Lábodi Gábor: a sporttelep utáni híd elég szűk, ott szélesítés lesz? 
 
Huszár Gábor: hídszélesítés lesz. A legnagyobb hozadék viszont az, hogy nem lesz a város 
egyik fő utcáján árok.  
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

194/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth L. utca – 
Kethelyi út Brenner J. térig tartó szakaszon építendő kerékpárút kapcsán egyetért az 
Előterjesztés  1. számú mellékletében szereplő 1. sz. mintakeresztszelvény szerinti 
irányhelyes kerékpársáv kialakításával. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester  
 
 
12./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 19. 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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Huszár Gábor: mindhárom bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

195/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt  
 
Nagy Norbert (szül.: Szentgotthárd, 1979.01.30. an.: Falman Katalin) és élettársa Tóth Bianka 
(szül.: Szombathely, 1991.11.07. an.: Sömenek Zsuzsanna) 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 
4/C. I/5. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 1301/A/33 hrsz-ú, természetben: 9970 
Szentgotthárd, Mártírok u. 4/C. 1/5. szám alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
13./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 20. 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, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

196/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, és közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 
elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Gál József ügyvezető 
              a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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14./ Napirendi pont: 
A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

197/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hóeltakarítási 
keretszerződések vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. könyvvizsgáló kinevezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. 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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

198/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévő  Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
tulajdonosi jogait gyakorló szerv a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft 
éves beszámolójának könyvvizsgálatával és a könyvvizsgálói vélemény kibocsátásával 
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével Bánfi Gabriella 9970 Szentgotthárd, 
Tótfalusi út 60. szám  alatti bejegyzett könyvvizsgáló egyéni vállalkozót bízza meg. A 
megbízás 2017. június 1-től 2022. május 31-ig szól, a megbízási díj 500.000 F/év.  
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévő  Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
tulajdonosi jogait gyakorló szerv a fentiekre tekintettel a társaság Alapító Okiratának 15. 
pontját az Előterjesztés 1.  számú melléklete szerint módosítja 
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A Képviselő-testület felkéri a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
cégeljárás lefolytatásához szükséges intézkedésekről gondoskodni szíveskedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Gál József ügyvezető 
 
 
16./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az „A” verziót. 
 
Dömötör Sándor: amennyiben a pályázat nyer, több mint 200 millió Ft önrészt kell 
hozzátennünk. Tovább a 49 millió Ft-os összeget a belső berendezésekre kell fordítanunk. 
Ehhez a lakásszámhoz kapcsolódóan már van biztató szerződés vagy megállapodás a 
cégekkel? 
 
Huszár Gábor: a nagyvállalatok nehezen kötelezik el magukat. A tárgyalások kedvezőek, az 
a szóbeli megállapodás, hogy ajánlani fogják munkavállalóiknak.  
 
Kovács Márta Mária: 60%-os támogatottságú pályázatról van szó. Jelentős az önrész, de 
hosszútávon remek befektetés, hiszen teljesen önerőből nem tudnánk hasznosítani a laktanya 
épületét.  
 
Dr. Sütő Ferenc: örülök a lehetőségnek, de ennél a projektnél jelentős a fenntartási idő, 10 
év. Így azon kezdeményezésünk 10 évet tolódik, hogy fiataloknak segítsünk önálló életet 
kezdeni, hiszen fiatal házasok lakásairól is beszéltünk korábban. 
 
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy nem, hiszen ezen a szálláson miért ne kaphatna helyet 
olyan fiatal házas, akik munkavállalási céllal költözne Szentgotthárdra. 
Azért készítettük így a terveket, hogy később könnyen alakíthatóak legyenek a lakrészek, 
lakások.  
 
Labritz Béla: elsődleges célunk, hogy a projekt megvalósuljon. Az épület a mienk lesz, a 
jövőről ráérünk később gondolkodni. 
 
Dr. Haragh László: örülök, hogy a városrész végén elhagyatott épület élővé válik.  
Színvonalas, minőségi szolgáltatást nyújtó intézmény kerülne kialakításra, nem egy 
tömegszállás. 
 
Dömötör Sándor: bízom benne, hogy lesz elég jelentkező, akikkel feltöltjük az épületet. 
Azzal viszont számolni kell, hogy a működő intézmény kapcsán biztosan lesznek járulékos 
költségeink a jövőben. Gondolok például a belső utak állapotára.  
Úgy gondolom, hogy mindenképp olyan műszaki ellenőrt kell találnunk, aki tényleg minden 
részletre figyel. 
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Huszár Gábor: az utak jó állapotban vannak, de például a területrendezés biztosan pénzbe 
fog kerülni. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
199/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 
munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Korm. rendelet 
feltételei alapján pályázatot nyújtson be „Munkavállalóknak nyújtott szolgáltatások 

fejlesztése - Munkásszálló létrehozása Szentgotthárdon” címmel az előterjesztésben 
meghatározottak szerint a Szentgotthárd – Rábakethelyi  egykori laktanyaépület 
(Szentgotthárd, Kossuth L. út 103.) munkásszállóvá alakításához, azzal, hogy 

1.1. a pályázat pozitív elbírálása esetén biztosítja a projekt megvalósításához 
szükséges (40 %) önerőt legfeljebb 269.333.333,- Ft összegben, 

1.2. a fenntartási időszak alatt biztosítja az eszközbeszerzés visszatérítendő 
költségét: 47.711.868,- Ft  

1.3. a pályázat pozitív elbírálása esetén hozzájárul az Önkormányzat valamennyi − 
jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára 
vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtásához, továbbá 
a megítélt támogatási összeg 150 %-a mértékben jelzálogjog bejegyzéséhez, 

1.4.       az Önkormányzat az építészeti tervezés költségeit legfeljebb (bruttó)     
      8.600.000,- Ft összegben biztosítja a 2017. évi tervezési keret terhére. 
 

Határidő: a pályázat benyújtására 2017. szeptember 30. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
                 Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető 
                Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
16:52 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, majd 16:52 órakor 

folytatódik a nyílt ülés. 

 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Sütő Ferenc: a Zöldfa környékén élők közül többen megkerestek, jelezték felém, hogy az 
udvarban lévő parkolókat a szentgotthárdiak nem tudják használni, rendszeresen külföldi 
rendszámú autók állják el a parkolóhelyeket. Szeretném kérni, legyen fokozott ellenőrzés 
azon a területen. 
 
Huszár Gábor: a József Attila úti kanyarban hamarosan parkoló kerül kialakításra, 
egyébként jogos a felvetés. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az udvar fizetőparkoló. Csak akkor lehet büntetni ha szabálytalanul 
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parkolnak, vagy ha nem vesznek parkolójegyet. 
 
Dr. Haragh László: a kethelyi városrészen jelezték, hogy szeretnének buszmegállót a „Barna 
ház”-hoz, ill. a nyírfa megállóhoz. Egy – egy pad biztosan megoldható lenne. 
A temetőben vezető út mellett kiszáradt fenyők vannak, melyek veszélyeztetik a sírköveket. 
 
Lábodi Gábor: a Deák Ferenc utcában a Borhotel jelenleg átalakítás alatt áll, a beruházás 
során épített állványzat, rengeteg parkolóhelyet vesz el. Csak az OTP felett 40 család lakik, 
akiknek nem megoldott a parkolása. Javasolnám, hogy amíg a parkolóhelyek nem lesznek 
használhatóak, függesszük fel az egyórás korlátozást. 
A vízerőmű kapcsán szeretném jelezni, hogy a gát feletti részen áll a szemét, kérjük, hogy 
takarítsák. 
 
Huszár Gábor: jelezni fogjuk az üzemeltető felé. 
A parkolással kapcsolatban csak azt tudom elmondani, hogy a József Attila utcában 
parkolóhelyeket fogunk kialakítani. Nem gondolom, hogy jó ötlet ott felfüggeszteni az 
egyórás korlátozást. 
Felvetődött az is, hogy az OTP mögött megengedjük ideiglenesen a parkolást, de ez csak 
akkor lenne megoldás, ha félévig garantáltan nem esne az eső. 
 
Labritz Béla: korábban én már azt is felvetettem, hogy a vegyük fel a kapcsolatot a Falco 
tulajdonosaival, ott hatalmas területek vannak.  
    
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk. 
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 17:05 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


