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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-37/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2017.  december 13-án 
14:05 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 

Szalainé Kiss Edina, 
 Dömötör Sándor, 
 Lábodi Gábor képviselők, 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    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, 

Kiss Gábor városi főépítész, 
     
Távol vannak: Dr. Sütő Ferenc képviselő, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  
 
 
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 képviselő-testülete vegye fel a nyílt napirendek közé az „Széchenyi István 
Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem”  című előterjesztést. 
 
Javasolja, hogy képviselő-testülete vegye fel a zárt napirendek közé a  „SZET Szentgotthárdi 
Kft. tagi kölcsön ügye”  című előterjesztést. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  

- „Ipari Park Kft. terület értékesítés Branko Cipot.”, 
- „A Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.” 

valamint, 
- „ A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető 

igazgatója munkabérének felülvizsgálata.”, valamint, 
- „SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsön ügye” 

című előterjesztéseket. 
 
 

Lábodi Gábor: szeretném jelezni, hogy nem értek egyet a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendekkel, véleményem szerint nyílt ülésen kellene tárgyalni a „A Gotthard-Therm Kft. 
ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.” valamint, 
„ A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 
munkabérének felülvizsgálata.” előterjesztéseket.  
Közpénzekről és közvagyonról van szó, ezekkel gazdálkodó szervezetek vezetői 
egyértelműen közszereplőnek minősülnek, az előterjesztésekben semmi olyan adat nem 
szerepel, mely indokolná a zárt ülésen való tárgyalást. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: minden adat nyilvános lesz, az ügyvezető bére most is, a jövőben is 
olvasható a honlapon. De az a vita melynek végén a bér összegéhez eljutunk, nem kell, hogy 
nyilvános legyen. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 

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

 
261/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
az „Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem”  című 
előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé az 
 „SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsön ügye”  című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

- „Ipari Park Kft. terület értékesítés Branko Cipot.”, 
- „A Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.” 

valamint, 
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- „ A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója munkabérének felülvizsgálata.”, valamint, 

- „SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsön ügye” 
című előterjesztéseket. 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
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: 
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 
testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 
önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról. 
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 / 
 
3./ Napirendi pont: 
2018. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a 2017.évi közbeszerzésekről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés: 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 



4 

 

Előterjesztés: 8. 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 2017. évi képviselő-testületi munkaterv módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
2018. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont 
Településarculati kézikönyv elfogadása.  
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 / 
 
4./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési koncepció munkaanyagának véleményezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés :  12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
Parkolási közszolgáltatási szerződés elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
6./ Napirendi pont: 
Leader pályázat.  
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Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
7./ Napirendi pont 
A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
8./ Napirendi pont: 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. 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 / 
 
9./ Napirendi pont: 
Florasca Kft. Sztg-Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
10./ Napirendi pont: 
Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. 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 / 
 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
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.  
November 30-án a St.Gotthard Spa&Wellness fürdőben volt a „Vas Megyei Munkaerőpiaci 
Vállalkozói Tanácsadás” című rendezvény, melyen Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. E rendezvényen Kovács Márta képviselő asszony és Papp Bálint stratégiai és 
fejlesztési ügyintéző is részt vett. 
December 1-én Budapesten tartották az Országos Príma Díj átadó gálát. E gálán Simon Gábor 
- mint a Simon Belsőépítész Kft. ügyvezetője – Príma Díjra jelölt szentgotthárdi cégvezető és 
jómagam vettünk részt. 
Aznap este a színházban került sor a Fotóklub kiállítás megnyitójára, melyen Szép Renáta 
külkapcsolati és koordinációs ügyintéző képviselte hivatalunkat. 
December 2-án a Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat meghívásának tettem eleget, 
miszerint a rábakethelyi templomban megrendezett adventi hangversenyen vettem részt. 
E napon Zsidán az „Idősek karácsonyán” köszöntöttem a megjelenteket. 
December 3-án barokk templomunkban megtartott adventi szentmisén vettem részt. 
December 4-én nagyvezetői értekezletet tartottunk. 
Majd Szombathelyre utaztam, ahol az OTP Bank évzáró vacsoráján vettem részt. 
E napon a Főkonzulátuson került megrendezésre „A kultúra örömteli napja” című 
rendezvény, melyen Labritz Béla alpolgármester képviselte hivatalunkat. 
Aztán Zalalövőn az „Eurovelo 14 kerékpáros útvonal Vas-Zala megyei szakaszának előzetes 
véleményezésére” szóló meghívásnak Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző, valamint Törő 
Eszter műszaki ügyintéző tett eleget. 
December 5-én Bükön a „Duális Turizmus Képzés az ELTE Savaria Egyetemi Központban” 
című konferencián vettem részt. 
December 6-án pályázati, majd TOP Ipari Park fejlesztés projekt megbeszélést tartottunk. 
E napon került sor a kistérségi ülésre. 
December 7-én a Refektórium felújítása pályázat kapcsán Budapesten egyeztetett Papp Bálint 
stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
E napon rendeztük meg az intézményvezetőknek és a gyárigazgatóknak az év végi vacsorát. 
December 8-án a Nyugdíjas Klub „év végi ebédre” szóló meghívásának tettem eleget. 
Majd Szombathelyen a Vas Megyéért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója  alkalmából 
megrendezett jubileumi ünnepségen vettem részt. 
December 9-én az ŐR-NYÉK Hagyományőrző Alapítvány évértékelő rendezvényére szóló 
meghívásnak tettem eleget. 
December 10-én tartotta a rábakethelyi és a rábatótfalusi városrészünk az „Idősek 
Karácsonyát”, melyeken köszöntöttem a megjelenteket.  
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December 11-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
E napon a Refektóriumban az Őrség Határok Nélkül Egyesület tájékoztatót tartott a LEADER 
pályázatokkal kapcsolatban, melyen Papp Bálint  stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt. 
Aztán az Óvoda épületének felújítási terveivel kapcsolatban egyeztettünk. 
December 12-én Szombathelyre utaztam tárgyalni Dr. Székely János püspök úrhoz, ahol jelen 
volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző is. 
E napon tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
Aztán a JustFood Kft.-vel egyeztettünk. 
Majd a Szivárvány Kórus év végi vacsora meghívásának tettem eleget.A színházban tartotta 
előadását Szántai Lajos művelődéstörténész, ahol köszöntöttem a megjelenteket.Engedjék Ezt 
követően  egy levelet olvas fel, amelyet a Játékvár Óvoda Szülői Munkaközössége juttatott el 
hozzá Szél Kata Lina, egy beteg szentgotthárdi kisgyermek orvosi kezelésének támogatására 
szervezett gyűjtés kapcsán. :  
 
A polgármester szabadsága: 
2017. december hó: 
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

december 21-22                          2 nap 
                27-29                          3 nap 
Összesen:                                   5 nap 

december 18-20                        3 nap 
                 27-29                        3 nap 
Összesen:                                  6 nap 
 

 
 
Kovács Márta Mária: hálás vagyok Rábafüzes lakosságának, a Német nemzetiségi 
önkormányzatnak, ill. a városrészi önkormányzatnak hiszen színvonalas programokkal 
töltötték meg a decembert. 
Szeretném felajánlani 1 havi tiszteletdíjamat, nettó 40 ezer Ft-ot Szél Kata Lina részére, 
illetve erre kért pénzügyi bizottságunk két külsős tagja is, Vadász József és Seres Csaba is 
felajánlaná tiszteletdíja nettó összegét. 
 
Dr. Haragh László: szeretnék én is csatlakozni a felajánláshoz, én is felajánlok nettó 40 ezer 
Ft-ot Szél Kata Lina gyógykezelésére. 
December 2-án került megrendezésre az adventi hangverseny, melyre sokan ellátogattak. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
262/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 
testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 
önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról. 
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. Erőforrás bizottság 
javasolja, hogy a Közalapítvány fogalmazza meg pontosan azokat a módosítási javaslatokat, 
melyek alapján a Közalapítvány kiemelten közhasznú besorolást kaphat, és javaslatait 
terjessze  a Képviselő - testület elé.  
 
Lábodi Gábor: korábban ígéretet kaptam arra, hogy a fürdőben lévő fogorvosi rendelő 
kapcsán kapok valamilyen tájékoztatást. Erre nem került sor. Ezt kövezően elmondja a volt 
bérlővel folytatott tárgyalásainak eredményeit.  
 
Huszár Gábor: megkaptam a választ a fürdőből, csak még nem nyomtattuk ki.  
 
Nem vagyok idegenforgalmi szakember, de úgy gondolom, hogy az éttermi szolgáltatás is 
hozzátarotik a fürdő szolgáltatásaihoz. 
 
Huszár Gábor: az önkiszolgáló étterem kapcsán felmerült kérdésekre rá fogok kérdezni, 
nekem arról nincsen tudomásom, hogy még egy üdítőt sem lehet elfogyasztani.  
Úgy tudom, hogy magára az ételfogyasztásra nem volt igény 16:00 óra után. 
Huszár Gábor polgármester ismerteti dr. Simon Margit levelét. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem -1 tart. ill. 8 igen – 0 nem arányú szavazással az 
alábbi határozatot hozta. 

 
263/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a Szentgotthárdi Ipari Park  Kft., a Gotthárd- 
Therm Kft., a Vasivíz ZRt.,  
 - a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a  
   Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd  
   Szakképzéséért ; 
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- Szentgotthárd szociális tanácsnoka; 
- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, 
Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. felügyelő 
Bizottságának  elnöke; 
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 
Ellenőrző Testülete 
- Szentgotthárd Város Erdőgazdálkodója  
2017. évi munkájáról szóló  melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.  
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 
hatékony, jó együttműködésre 2017. évben is számít.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd 
Város Közbiztonságáért Közalapítványnak, hogy  fogalmazza meg pontosan azokat a 
módosítási javaslatokat, melyek alapján a Közalapítvány közhasznú besorolást kaphat, és 
javaslatait terjessze  a Képviselő - testület elé.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor Polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
2018. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
  
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következk. 
 
 

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

264/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének  2018.évi munkatervét és az Önkormányzat állandó 
bizottságainak 2018. évi  munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete  szerint. 
     
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a 2017.évi közbeszerzésekről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés: 7. 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. 
 
Lábodi Gábor: az előterjesztés teljes képet ad a közbeszerzésekről, külön szeretném 
kiemelni Doncsecz András és Csicsai Dóra munkáját, és további eredményes együttműködést 
kívánok! 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
265/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  
 

 
5./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés: 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Márta Mária: már a két ülés közti előterjesztésnél megemlített Rábafüzes 
városrészt, színvonalas programokról tudtam beszámolni, de a beszámolóban néhány évek óta 
elhúzódó problémát is felvetettem. 
 
Labritz Béla:  
Legutóbbi nagyberuházás Rábatótfalu városrészen  a ravatalozó volt, türelemmel várjuk, hogy 
a kultúrházra is sor kerüljön. Innen kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket! 
 
Lábodi Gábor: Zsida-Zsidahegy városrész képviselőjeként külön köszönetemet fejezném a 
SZEMLE Egyesületnek, ill. az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, hogy a közösségi életben 
aktívan részt vesznek. 
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Dr. Haragh László: a kethelyi városrészen nem kerülhet megrendezésre program Korpics 
Margit néni és az ő társai nélkül. 
 
Dömötör Sándor: a beszámolómból is kitűnik, hogy Farkasfán a közösség élet 
mozgatórúgója a Farkasfa Jövőjéért Egyesület. Szeretném megköszönni az ő áldozatos 
munkájukat. 
Ezúton kívánnék én is mindenkinek áldott, békés karácsonyt! 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

266/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-
Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 
önkormányzatok vezetőinek a 2017. évi munkájukról szóló beszámolóit.  
Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 
településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2017. évben 
végzett tevékenységét.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    közlésért: Huszár Gábor polgármester 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont 
A 2017. évi képviselő-testületi munkaterv módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  9. 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. 
 

267/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú 
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. évi munkatervét úgy módosítja, hogy törli az „A munkanélküliség helyzete 
Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, 
gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon.” 
című napirendet. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
2./ Napirendi pont: 
2018. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
268/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 
 Németh-Tóth Marianna - belső ellenőr 
 

 
3./ Napirendi pont 
Településarculati kézikönyv elfogadása.  
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: két pontból áll a határozati javaslat, az elsőben a Településképi Arculati 
Kézikönyv elfogadásáról döntünk, ezt el is fogom fogadni. 
De a kettes pontban a rendelet tervezetről kellene döntenünk, mely csak hétfő óta áll 
rendelkezésünkre. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a 2. pont igazából nem a rendelet elfogadásáról van szó, csak 
tárgyalnunk kell róla, véleményezni. További egyeztetésre kerül majd sor, legkésőbb a 
februári testületi ülésre vissza fogjuk hozni.  
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Kovács Márta Mária: az arculati kézikönyv rendkívül érdekes anyag, javasolnám, hogy 
éjszakai látkép is kerüljön bele. 
 
Lábodi Gábor: próbáltam politikamentesen megfogalmaznia véleményem, de most 
elmondom, ezzel a rendelettel a kormány szándéka lesz rákényszerítve minden településre. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem ill. 7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
269/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd  település 

közigazgatási területére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv tervezetével 
egyetért, azt elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                         Kiss Gábor Főépítész 
 
 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd  
Településképi rendeletének tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetér. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                Kiss Gábor Főépítész 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési koncepció munkaanyagának véleményezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
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  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

270/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Közlekedésfejlesztési koncepciójának munkaanyagát megismerte és a további 
véleményeztetésre alkalmasnak találja. 
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A Képviselő – testület elrendeli, hogy a koncepció tervezetét Szentgotthárd településrészi 
önkormányzataival véleményeztetni kell valamint  a hivatal.szentgotthard.hu honlapon is 
közzé kell tenni azzal, hogy azt Szentgotthárd polgárai, Szentgotthárd civil szervezetei, 
Szentgotthárdon működő szervezetek véleményezhessék.  
 
Határidő: 2018.februári képviselő-testületi ülés 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
 
5./ Napirendi pont: 
Parkolási közszolgáltatási szerződés elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

271/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi  
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.-vel a parkolási közszolgáltatási feladatok ellátására 
vonatkozó 5 évre, 2018. január 01-től – 2022. december 31-ig határozott időre szóló 
szerződést jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a polgármester a parkolási közszolgáltatási 
szerződés aláírására.    

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
6./ Napirendi pont: 
Leader pályázat.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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. 
 

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

272/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Élhető vidékért”, VP6-
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19.2.1-68.4-17 kódszámú pályázati felhívásra azzal a konstrukcióval, hogy a Kerthelyiség 
egyik oldali beülőit kell az Előterjesztés 2. sz melléklete szerinti terv szerint  felújítani a 
hagyományokhoz kapcsolódó fa kialakításban. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt 
előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges  
5 047 400,-  Ft önerőt a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
7./ Napirendi pont 
A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. 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 javasolják a rendelet módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét 

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

8./ Napirendi pont: 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. 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: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendelet módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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9./ Napirendi pont: 
Florasca Kft. Sztg-Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 javasolják a 2. pontot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

273/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2017. sz. határozatát nem 
módosítja. Amennyiben a Florasca Környezetgazdálkodási Kft. (9354 Osli, Tőzegüzem hrsz.: 
035/69 a tulajdonát képező szentgotthárdi  0112/23 hrsz-ú, 2 ha 3315 m2 területű, kivett 
telephely megnevezésű ingatlan bruttó 4 500 000, -Ft vételárért nem hajlandó értékesíteni, 
úgy az önkormányzat eláll az ingatlan megvásárlásától. 
Az Önkormányzatra eső vételárrészt - amennyiben az adásvétel nem valósul meg 2017-ben - a 
2018. évi költségvetésben biztosítani kell. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

  Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. 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: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

274/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütemére a Széchenyi István Általános 
Iskola tornacsarnokának (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3. hrsz: 7/2/A/2) felújítására a 
mellékletben szereplő árajánlat tevékenységei alapján, azzal, hogy 
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nyertes pályázat esetén, a projekt megvalósítására megkötött együttműködési megállapodás 
aláírásától számított 30 napon belül a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át, de legfeljebb a 
bruttó 100.852.615,- Ft kivitelezési összköltség 30%-ának megfelelő 30.255.785,- Forintot 
(szükség esetén + 10% 10.085.262,- Forintot) gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az 
MKSZ számára megfizet azzal, hogy ebbe az 1.1. pont szerinti pályázati biztosítékként 
megfizetett összeg (4.999.889,- Ft) beszámít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
III. EGYEBEK 
 
Dömötör Sándor: a Malom utca és a Mátyás Király utca lakói jelezték, hogy a magasra nőtt 
fenyőfák kivágása esedékes lenne. Attól félnek, hogy szélsőséges időjárás esetén ezen fák 
kidőlnek.  
Gál József: a vasút környékén szinte minden fát ki kellene vágni, a műszaki osztálynak már 
adtunk ezzel kapcsolatban árajánlatot. 
Lábodi Gábor: a Széll Kálmán tér 20. –ból jelezték, hogy még mindig tapasztalható beázás. 
Huszár Gábor: nehezen tudom elképzelni, hogy még mindig van beázás. 
Doncsecz András: a tetőtér kapcsán a használatbavételi eljárás folyamatban van.  
Nincs tudomásom arról, hogy lakások beáznának, azt jelezték, hogy erkélyekre folyik be víz.  
Huszár Gábor: végig kellene járni azon lakásokat, ahol korábban beázás volt tapasztalható, 
hiszen ígéretet tettünk a helyreállításra. 
Dr. Dancsecs Zsolt: mi csak kisebbségi tulajdonosok vagyunk a társasházban, úgy gondolom 
a közös képviselő feladata ilyen ügyben eljárni.  
Dr. Haragh László: a Dózsa György utca 9. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdon? 
Dr. Dancsecs Zsolt: nem.  
Dr. Haragh László: mert azzal kerestek meg, hogy lóg a csatorna, így balesetveszélyes. 
Dr. Dancsecs Zsolt: magántulajdonban van a ház, túl sokat nem törődnek az ingatlannal. 
Kovács Márta Mária: pénteken megkezdődik a Karácsony Határok Nélkül programsorozat, 
vasárnap 17:00 órakor sok szeretettel várja az érdeklődőket az énekegyesület illetve Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület. A Nagyboldogasszony templomban kerül megrendezésre a 
hangverseny. 
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk. 
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:56 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


